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 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL  

 

OBJETIVO: 

Este treinamento visa a capacitação para o trabalho em manutenção industrial. O conteúdo 

é desenvolvido conforme as necessidades da indústria, possibilitando portanto a entrada no 

mercado de trabalho, de modo a atingir as expectativas das empresas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Módulo 1 - Conceitos gerais de Manutenção Industrial 

 Revolução Industrial 

 História da manutenção Industrial 

 Conceitos de manutenção - (O que é manutenção) 

 Conceitos de Manutenção Seletiva 

 Defeito e Falha 

 

Módulo 2 - Componentes de máquinas 

 Componentes mecânicos mais utilizados 

 Lubrificação 

 Limpeza 

 

Módulo 3 - Metrologia 

 O que é metrologia 

 O papel da padronização na Indústria 

 Medições com escala 

 Erro de paralaxe 

 Medições com Paquímetro 

 

Módulo 4 - Técnicas de Manutenção Industrial 

 Manutenção Preventiva e suas variáveis 

 Manutenção Preditiva e suas variáveis  

 Manutenção Corretiva e suas variáveis 

 Custos diretos e indiretos de manutenção industrial 

 Cálculos de indicadores de manutenção (eficiência, disponibilidade, etc.) 

 Montagem de um plano de manutenção 

 

Módulo 5 – Componentes de máquinas 

 Hidráulica 
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  Pneumática 

 X 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

 

PÚBLICO ALVO: Todos que buscam qualificação para o trabalho de manutenção.  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90 horas 

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


