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RESUMO 

 

A gestão de manutenção dos equipamentos de fiscalização é necessária para melhoria da 

eficiência dos equipamentos, através de manutenções preventivas e corretivas realizadas por 

operadores de manutenção dos equipamentos. O trabalho tem como objetivo geral: melhorar a 

eficiência da manutenção dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade de uma 

empresa. E como objetivo especifico: compreender o modelo de manutenção de equipamentos 

de fiscalização eletrônica de velocidade, avaliar resultados da eficiência dos equipamentos e 

avaliar melhorias para o processo de manutenção. Este estudo justifica-se por grandes perdas 

de tempo com deslocamento das equipes para manutenção, não sendo feito um planejamento 

adequado com a logística e as manutenções especificas a serem executadas e isso traz 

prejuízos para empresa. Para ser realizado este estudo foi feito a análise dos resultados do 

equipamento, logística traçada para as rotas das equipes e também acompanhamento in loco 

com as equipes técnicas nas manutenções. Após otimização e novos procedimentos adotados 

na gestão da manutenção foi obtido resultado satisfatório para empresa, justificando que o 

estudo teve ótimos resultados. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade visam a redução de 

acidentes em vias de todo o território urbano, com objetivo de estimular o condutor a respeitar 

a velocidade. Atualmente, esses equipamentos são de suma importância para a população 

local, pois reduzem os índices de acidentes. Os equipamentos são instalados em locais com 

grande circulação de pedestres ou elevada concentração de acidentes.  

A manutenção em qualquer equipamento e importante, pois ela tem a finalidade 

executar e controlar reparos e consertos, analisar o motivo que os equipamentos tem 

apresentado elevado índice de paradas buscando eliminar as causas. 

A gestão de manutenção dos equipamentos de fiscalização é necessária para melhoria 

da eficiência dos equipamentos, através de manutenções preventivas e corretivas realizadas 

por operadores de manutenção dos equipamentos. 

Os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade são instalados em várias 

cidades da região do sul de minas, dificultando as manutenções devido à distância entre eles. 

É possível que a equipe de manutenção não consiga atender a demanda diária, tendo 

que se deslocar novamente ao equipamento para a manutenção adequada. Isso pode ser 

ocasionado devido à má organização dos colaboradores para visualizar as demandas antes de 

sair para atendimento. Falta estabelecer uma rota correta para o atendimento dos 

equipamentos, prever possíveis problemas que possam acontecer e quantificar os materiais 

necessários para execução correta da manutenção. 

Nesse sentido, esse estudo visa melhorar a logística de manutenção, para que as 

equipes tenham mais tempo para realizar as manutenções necessárias dos equipamentos, além 

de treina-las, para que possam analisar melhor as demandas e separação de materiais 

utilizados. 

Com o planejamento adequado de manutenções corretivas e preventivas e capacitação 

das equipes para identificar de forma correta os possíveis problemas de manutenção dos 

equipamentos, será possível melhorar a eficiência dos equipamentos de fiscalização eletrônica 

de velocidade. Compreendendo o modelo de manutenção adequada visando melhores 

resultados e avaliando melhoria no processo de manutenção atual. 

  

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Fiscalização Eletrônica 

Nas figuras 1,2 e 3 em anexo, segue um exemplo de estudo técnico realizado. Este 

estudo técnico tem como objetivo comprovar a necessidade de controle ou redução do limite 

de velocidade no local, verificar o potencial de riscos do local, levantar índices de acidentes 

dos últimos 6 meses no trecho onde foi solicitada a instalação do equipamento. De acordo 

com Artigo 3º, da resolução CONTRAN 396/2011, o equipamento de fiscalização eletrônica 

de velocidade, antes de sua instalação na rodovia, passa por um estudo técnico. 

No Artigo 3º, da resolução CONTRAN 396/2011, após a aprovação do estudo técnico 

pelo órgão responsável da rodovia, a instalação do equipamento pode ser iniciada. Para 

começar a validar as infrações, é necessário que o equipamento passe por uma verificação 

metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, que vai verificar a exatidão das 

medições realizadas. 

Assim fica liberado a validação das infrações geradas, dependendo do órgão 

responsável pela rodovia a data de início do processamento das infrações geradas pelo 

equipamento, geralmente os órgãos competentes deixam um período em modo educativo sem 

validação, para que seja feito uma conscientização com os condutores. 

Para o funcionamento correto dos equipamentos deverá haver um adequado 

planejamento das manutenções a serem realizadas, conforme padronização de normas técnicas 

e gerenciamento adequado visando redução dos custos e agilidade na manutenção dos 

equipamentos. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO  

Segundo Sousa (2011), atualmente a manutenção está presente no dia a dia das 

organizações, sendo de suma importância para garantir o desempenho funcional do 

equipamento, atribuindo dessa forma confiabilidade ao processo produtivo. 

Almeida (2015) destaca que os tipos de manutenção são: corretiva, preventiva, 

preditiva, manutenção produtiva total (TPM) e manutenção centrada na confiabilidade 

(MCC). Atualmente a gestão da manutenção utiliza a série de normas da International 

Organization for Standardization (ISO) a ISO 55000. 

 

 



2.2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Conforme Almeida (2015) manutenção corretiva é um conjunto de procedimentos que 

são executados com a finalidade de atender imediatamente a produção, ou seja, a máquina ou 

equipamento que parou. A equipe de manutenção age imediatamente para restabelecer seu 

funcionamento o mais rápido possível. O fato é que nem sempre o “mais rápido possível” 

ocorre em tempo de se evitar os prejuízos causados por uma parada imprevista.  

As manutenções corretivas nos equipamentos de fiscalização eletrônica são realizadas de 

forma célere, pois esses equipamentos, na maioria dos contratos, não podem ter interrupções 

longas em seu funcionamento. Está parada pode gerar multa para empresa, porque o contrato 

especifica as horas de funcionamento sem paralização. 

 

2.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

É a atuação realizada para a redução de falhas ou queda no desempenho, obedecendo a 

um planejamento baseado em períodos estabelecidos de tempo. De acordo com Seleme 

(2015), a manutenção preventiva tem como objetivos principais:  aumentar a vida produtiva 

dos bens de capital; reduzir a quebra de equipamentos críticos e permitir um melhor 

planejamento e agendamento dos trabalhos de manutenção. 

 A manutenção preventiva para os equipamentos de fiscalização eletrônica é de suma 

importância, para que haja estabilidade no funcionamento, uma vez que os equipamentos 

ficam espalhados na região. Com a manutenção preventiva, o equipamento tende a ter menos 

paradas e com isso a empresa tem redução gastos com deslocamentos de equipes de 

manutenção e a instabilidade de funcionamento do equipamento junto ao cliente. 

 

2.2.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA  

Segundo Almeida (2014), é necessário programar de forma correta as manutenções 

preditivas. Umas das vantagens é determinar antecipadamente a necessidade de manutenção 

em uma peça especifica da máquina, possibilitando seu máximo aproveitamento e 

aumentando a disponibilidade do seu funcionamento. 

Conforme Almeida (2014), a determinação da periodicidade dos controles da 

manutenção preditiva varia de acordo com o tipo de equipamento ou máquina. A coleta de 

dados ajuda a determinar a periodicidade das inspeções, de modo a manter o equipamento em 



condições normais de funcionamento sem que o defeito possa interferir na qualidade e 

principalmente na operação segura da máquina ou do equipamento. 

 

2.2.4 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM) 

Conforme Neto e Scarpim (2014) a manutenção TPM tem como conceito a integração 

dos sistemas de gestão como o sistema produtivo, tanto nos aspectos operacionais, quanto nos 

administrativos, objetivando manter a boa condição e continuidade destes sistemas. 

 

2.2.5 MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE 

De acordo com Seixas (2015, p. 1), a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

é a “aplicação de um método estruturado para estabelecer a melhor estratégia de manutenção 

para um dado sistema ou equipamento”. 

 Com base nos autores é possível notar que o planejamento incorreto da manutenção 

pode trazer prejuízos financeiros, falhas nos equipamentos que podem afetar os usuários das 

vias monitorada, baixa produtividade da equipe de manutenção e possíveis suspenção de 

contratos. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso, em uma empresa que realiza 

instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica. 

A pesquisa foi realizada na Regional Sul do estado de MG, onde a empresa tem sede. 

Este levantamento verificará a forma de como as manutenções estão sendo realizadas pelas 

equipes de manutenção que atendem esses equipamentos. 

O estudo visa analisar qual procedimento utilizado para realização das manutenções 

nos equipamentos, tempo de manutenção, conhecimento técnico aplicado e a qualidade. 

Também busca analisar o nível de satisfação das equipes com a empresa e com o serviço 

executado e verificar possíveis erros no planejamento das manutenções do modelo atual. 

A maioria dos delineamentos de pesquisa prevê a utilização de uma técnica básica 

para coleta de dados. Os dados nos levantamentos, por exemplo, serão extraídos do sistema de 

OS (ordem de serviço) que a empresa possui. Neste site, vamos extrair os dados para nosso 



estudo, como: quantas intervenções para manutenção o equipamento teve, quais foram os 

defeitos, o tempo gasto pela equipe e soluções aplicadas. Os dados também serão extraídos do 

site de monitoramento do equipamento, nele é possível extrair dados para melhor analise do 

equipamento. 

O estudo de caso requer a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é 

importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu 

contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados. Com a existência de 

dados obtidos mediante procedimentos diversos é que se torna possível a triangulação, que 

constitui um dos procedimentos mais indicados para obter a corroboração do fato ou do 

fenômeno. 

Para este estudo será necessário deslocar junto com as equipes nos atendimentos de 

manutenções corretivas nos equipamentos da região do sul de minas, sendo que a base fica na 

cidade de Pouso Alegre - MG. O estudo está sendo realizado entre março e setembro de 2019. 

 

4 RESULTADOS 

 

A empresa realizava as manutenções apenas quando os equipamentos apresentavam 

defeitos. Com o estudo de caso definiu-se aplicar a manutenção preventiva. Iniciou 

desmontando todo equipamento para limpeza das peças, como: placa mãe do radar, placa mãe 

do micro, HD, processador, placas de velocidade, placa de vídeo, câmera e iluminador. Após 

a limpeza, lubrificação, foi feito ajustes (conexões dos cabos dos sensores, cabo de dados, 

cabo de comunicação das câmeras, testes nas placas) e substituição de peças que não estavam 

em pleno funcionamento. Foi feito um acompanhamento deste equipamento para analisar o 

tempo de funcionamento sem intervenções. 

 Os dados apresentados no gráfico (1) sinalizam um resultado positivo na redução de 

intervenções nos equipamentos após um planejamento adequado para realização das 

manutenções preventivas. As tabelas expõem os dados de um equipamento exemplo, para 

expor o resultado que obtivemos com a programação das manutenções preventivas, o 

equipamento teve seu funcionamento com menos intervenções por defeitos técnicos, além da 

eficiência do funcionamento do equipamento também obtivemos resultados com redução de 

custo com combustível, equipe e tempo. Sendo que um deslocamento para este equipamento 

do exemplo é em torno de 03 horas de viagem, fora o tempo gasto com a manutenção. 



Com o tempo que foi reduzido neste equipamento, a equipe pode desenvolver 

manutenções em outros equipamentos de forma adequada. 

Obteve-se resultados positivos quanto a durabilidade das peças do equipamento e 

diminuindo a substituição de peças com defeito. Isso mostra que a manutenção programada e 

realizada com eficiência traz redução de custos para empresa. 

Tabela 1: Relatório de ordem de serviço 

Fonte: Empresa Gerenciamento e Controle de Trânsito 
 

Gráfico 1: Relatório de custos 

Fonte: Autor (2019) 

 

5 DISCUSSÃO 

 

O equipamento apresentava muitas paradas e as manutenções eram apenas corretivas e 

de forma rápida para realizar atendimento em outros equipamentos. Conforme tabela (1) o 

equipamento foi atendido 7 vezes dentro do mês. Após implementar a manutenção preventiva 

o equipamento teve apenas 2 intervenções durante o mês seguinte para manutenção corretiva.  



  No início houve um pouco de dificuldade para implementar devido a visão do gestor 

da empresa que era preciso melhorar as programações de manutenções dos equipamentos. 

Houve resistência por parte da empresa quanto à programação da manutenção 

preventiva nos equipamentos para que os resultados fossem melhor. No ponto de vista do 

gestor, a empresa iria perder tempo com a equipe realizando manutenção preventiva em um 

equipamento, sendo que poderia estar realizando manutenção corretiva em outros 

equipamentos. 

A visão do gestor é produtividade, que as equipes atendam os equipamentos que estão 

parados para que o contrato não tome multa e a empresa tenha prejuízo. 

O estudo de caso é realizado para buscar melhorias e eficiência e mostrar que com 

algumas melhorias implementadas vai trazer mais redução de gastos para empresa, mostra que 

tendo gastos mais que esperados com deslocamento, combustível, horas trabalhadas das 

equipes, entre outros. Sendo que são gastos que não aparecem e que pode ser reduzido com 

algumas mudanças. 

Com o estudo realizado entendemos melhor sobre as manutenções e suas atribuições, 

com isso definimos que para a empresa em questão era implantar a manutenção preventiva a 

qual se enquadrava melhor para os tipos de defeitos que estavam enfrentando. Após implantar 

a manutenção preventiva, os resultados foram satisfatórios, pode acontecer de não aparecer o 

resultado de imediato. Algumas manutenções programadas que foram implementadas para as 

equipes dando bons resultados, o gestor achava que essas manutenções não valiam a pena, 

mas após os resultados aparecerem, viu que o estudo estava no caminho certo. 

Também o nível técnico das equipes de manutenção no decorrer da pesquisa de estudo de caso 

e orientamos o supervisor quanto a treinamentos e capacitação técnica de alguns membros da equipe. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A empresa trabalhava com manutenções corretivas e alguma das vezes programadas. 

Com o estudo tive a visão que estavam perdendo tempo e dinheiro. Conforme tabela (1), 

vimos a quantidade de manutenções corretivas do equipamento e na maioria das vezes pelo 

mesmo defeito. Mas os gestores não tinham uma visão do que estavam perdendo. Após estudo 

de caso realizado sobre tipos de manutenções foi implementada a manutenção preventiva, 

com mais frequência nos equipamentos, com propósito de otimização e redução de custos. 

Assim, conforme resultado obtido houve redução de 72% de manutenções corretivas, após um 



planejamento adequado das manutenções preventivas. Houve uma redução significativa de 

intervenções nos equipamentos para manutenção e com isso redução de custos após a 

implantação de melhorias. Mostra-se nesse sentido que devemos manter um planejamento 

adequado com ações voltadas para melhorias nas manutenções dos equipamentos. Visando 

sempre buscar a melhor estratégia para sempre estar prestando um serviço com eficiência para 

que o cliente se sinta satisfeito e a empresa também possa se consolidar cada vez mais no 

mercado. 
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ANEXO 

 
 

Figura 1 – Estudo Técnico  
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igura 2 – Estudo Técnico 

 

 

Fonte: Edital nº 0168/2016-00 – DNIT 



 

Figura 3 – Estudo Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Edital nº 0168/2016-00 – DNIT 

 

 

 


