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MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CANCELAS EM PASSAGENS 

DE NÍVEL FERROVIÁRIA 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho consiste em alterar um processo de manutenção corretiva em 

cancelas (portões deslizantes) do município de Mogi das Cruzes, da empresa 

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), para a manutenção 

preventiva, levando em consideração várias melhorias, por exemplo o desperdício 

de mão de obra especializada ociosa, ganho em tempo na manutenção e 

consequentemente o corte de gastos com peças de reposição e ferramentas, 

melhorando para o funcionário sua ergonomia, para a empresa maior agilidade e 

qualidade do serviço executado e ao cidadão menor tempo e maior segurança em 

sua travessia.  

Para que seja feita de maneira correta, os envolvidos terão que coletar 

informações prévias sobre o tempo de intervalo de várias manutenções que já 

ocorreram no passado com o equipamento em questão, e fazer um levantamento 

estatístico que consiga prevenir e antecipar esses tempos, assim passando de 

uma manutenção corretiva (que ocorre apenas quando o equipamento já quebrou), 

para uma manutenção preventiva (que antecede essa quebra). 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Manutenção é uma ação que previne ou corrige falhas e mal funcionamento em 

algum processo, equipamento ou ferramenta. Para que a manutenção seja bem 

aplicada e bem-sucedida, são feitas análises antes de efetuar a mesma, pois, 

dependendo da aplicação tudo pode atrapalhar na entrega do produto final ou no 

objetivos e metas da empresa. (Costa, 2013) 

Os estudos são realizados pela equipe de manutenção, onde junto com a gestão de 

manutenção fazem pesquisas e análises que vão desde o tempo de máquina parada 
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ao payback, após os estudos os técnicos fazem a manutenção corretiva, ou a 

preventiva. (Espinosa, 2006) 

A manutenção corretiva realizada quando o equipamento já está com falhas, 

interferindo no processo, quando é feita, a máquina ou equipamento já está com 

defeitos e precisa ser parado para que seja feita a correção. Já a manutenção 

preventiva é realizada antes de qualquer defeito, a máquina ou equipamento não tem 

nenhuma falha e funciona normalmente, porém de acordo com estudos realizados no 

próprio equipamento, o tempo de vida útil está perto de terminar, então é feita a 

manutenção preventiva para que não haja falha e que a máquina continue 

funcionando normalmente, sem precisar da manutenção corretiva. (Sellito, 2005) 

  

 

3. OBJETIVOS 

 

Alteração do processo de manutenção das passagens de nível de trens na cidade 

de Mogi das cruzes, comparação da manutenção corretiva para a manutenção 

preventiva. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A manutenção é feita em 3 passagens de nível por semana, sendo feito um 

revezamento entre 6 Passagens de Nível, com a participação de 4 funcionários. 

Este processo foi implantado a dois anos, trazendo praticidade e qualidade ao 

trabalho de manutenção.  

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No processo de manutenção corretiva não era possível a programação do 

trabalho ao ser executado, tendo que mobilizar vários funcionários e levar diversas 
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peças de reposição e ferramental, onde muitas vezes eram em excesso, tendo 

desperdiçado tempo e mão de obra.  

Já na manutenção preventiva é possível programar a quantidade de pessoas e 

as peças corretas para executar o trabalho, por exemplo, ao fazer a vistoria e 

verificar que a necessidade de troca de cremalheiras ou algum parafuso solto, leva-

se as peças e faz a substituição e/ou o reaperto.  

Com isso é possível economizar em mão de obra, uma vez que irão apenas a 

quantidade necessária para aquele determinado serviço, além de economizar com 

peças e ferramentas; as cremalheiras tinham uma vida útil de aproximadamente 75 

dias, hoje elas duram em média 150 dias. 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

• Agilidade na manutenção (menos tempo de equipamento parado); 

• Redução com os custos de mão de obra; 

• Desperdício de peças; 

• Aumento da vida útil das ferramentas. 
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