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 Por vezes verificamos que, entre o pessoal de manutenção, ainda existe alguma 
confusão quanto à nomenclatura utilizada para definir os tipos de manutenção. Isso se 
verifica em função de: 
• Adoção de nomes diferentes de uma indústria para outra 
• Neologismo próprio por vezes derivado de traduções de algumas línguas 

estrangeiras 
• Disseminação do nome dos tipos de manutenção,  nem sempre bem explicado ou  

entendido mas que ganha o costume local ou particular. 
 

Os nomes podem até variar, mas o conceito deve estar bem compreendido. A firme 
conceituação permite a escolha do tipo mais conveniente para um determinado 
equipamento, instalação ou sistema. 
 

       Consideramos bastante adequada a seguinte classificação em função dos tipos de 
manutenção: 
 
 

- MANUTENÇÃO CORRETIVA 
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
- MANUTENÇÃO PREDITIVA 
- MANUTENÇÃO DETECTIVA 
- ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO 

 
Esses tipos podem ser caracterizados da seguinte maneira: 
 
MANUTENÇÃO CORRETIVA é a atuação para correção da falha ou do 
desempenho menor que o esperado.  
Corretiva vem da palavra CORRIGIR. 
A Manutenção corretiva pode ser dividida em duas classes: 
 
Manutenção Corretiva Não Planejada – correção da falha de maneira aleatória, ou 
seja é a correção da falha ou desempenho menor que o esperado após a ocorrência 
do fato. 
Esse tipo de manutenção implica em altos custos pois causa perdas de produção; a 
extensão dos danos aos equipamentos é maior.  
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Quando só existe  corretiva, a manutenção  é comandado pelos equipamentos 
 

Manutenção Corretiva Planejada – é a correção que se faz em função de um 
acompanhamento preditivo, detectivo, ou até pela decisão gerencial de se operar até 
a falha.  
Esse tipo de manutenção é PLANEJADA. Tudo que é planejado é sempre mais 
barato, mais seguro e mais rápido 
 
Em algumas indústrias esses 2 tipos de manutenção corretiva são conhecidos como 
Manutenção Corretiva Previsível e Manutenção Corretiva Não Previsível. 
 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA é a atuação realizada para reduzir ou evitar 
falhas ou queda no desempenho, obedecendo a um planejamento baseado em 
Intervalos Definidos de TEMPO. 
 
Um dos segredos de uma boa preventiva está na determinação dos  intervalos de 
tempo. Como, na dúvida, temos a tendência de sermos mais conservadores, os 
intervalos normalmente são menores que o necessário o que implica em paradas  e 
troca de peças desnecessárias.  
A preventiva tem grande aplicação em instalações ou equipamentos cuja falha pode 
provocar catástrofes ou riscos ao meio ambiente; sistemas complexos e/ou de 
operação contínua. 
  
Como a Manutenção Preventiva está baseada em intervalos de tempo, é conhecida 
como TIME BASED MAINTENANCE - TBM ou Manutenção Baseada no Tempo. 
 
MANUTENÇÃO PREDITIVA é um conjunto de atividades de acompanhamento 
das variáveis ou parâmetros que indicam a performance ou desempenho dos 
equipamentos, de modo sistemático, visando definir a necessidade ou não de 
intervenção. 
Quando a intervenção, fruto do acompanhamento preditivo, é realizada estamos 
fazendo uma MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse tipo de manutenção é conhecido com CONDITION BASED MAINTENANCE 
- CBM ou Manutenção Baseada na Condição. 
 
 

 
PREDITIVA 

 
CORRETIVA 
PLANEJADA 
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Permite que os equipamentos operem por mais tempo e a intervenção ocorra com 
base em dados e não em suposições.  
 
Algumas empresas adotam uma classificação onde a Preventiva engloba as 
Manutenção Baseada no Tempo e a Manutenção Baseada na Condição, isto é a  
 
Preditiva seria um ramo da Preventiva. Optamos por mantê-la separada tendo em 
vista as características diferentes das duas. 
 MANUTENÇÃO DETECTIVA é a atuação efetuada em sistemas de proteção ou 
comando buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de 
operação e manutenção. 
Um exemplo clássico é o circuito que comanda a entrada de um gerador em um 
hospital . Se houver falta de energia e o circuito tiver uma falha o gerador não entra. 
Ã medida em que aumenta a utilização de instrumentação de comando, controle e  
automação nas indústrias, maior a necessidade da manutenção detectiva para 
garantir a confiabilidade dos sistemas e da planta. 
Esse tipo de manutenção é novo e por isso mesmo muito pouco mencionado no 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO é o conjunto de atividades que permite que 
a confiabilidade seja aumentada e a disponibilidade garantida. É deixar de ficar 
consertando, convivendo com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas, 
desenvolver a manutenibilidade, dar feedback ao projeto e interferir tecnicamente 
nas compras.  
 
Normalmente quem está apagando fogo, vivendo de manutenção corretiva não 
planejada, não terá tempo para fazer engenharia de manutenção. Mas possivelmente  
terá tempo para continuar apagando fogo e convivendo com péssimos resultados. É 
necessário mudar, incorporar a preventiva, a preditiva e fazer engenharia de 
manutenção. 
 

 
 As TEDENDÊNCIAS atuais, analisadas as empresas que são benchmark, indicam a 

adoção cada vez maior de técnicas preditivas e a prática da engenharia de 
manutenção. O quadro abaixo demonstra o porque, relacionando os tipos de 
manutenção com os custos. 
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Tipo de Manutenção Custo US$/HP/ano 
Corretiva não planejada 17 a 18 
Preventiva 11 a 13 
Preditiva/Corretiva Planejada 7 a 9 

  * HP(horse power) é a potência instalada                 fonte- NMW Chicago 1998 

  
 
O quadro, a seguir, mostra como está a utilização das práticas de manutenção no 
Brasil e nos países de primeiro mundo. 
 

Tipo de Manutenção Primeiro mundo em 
relação ao Brasil 

Corretiva não planejada Menor 
Preditiva Maior 

Preventiva Igual 
Engenharia de Manutenção  Maior 

 
A Manutenção é uma atividade de importância estratégica nas empresas pois ela 
deve garantir a disponibilidade dos equipamentos e instalações com confiabilidade, 
segurança e custos adequados. Entender cada tipo de manutenção e aplicar o mais 
adequado,  corretamente, é fator de otimização da nossa atividade e lucro ou 
sobrevivência para nossa empresa. 


