
FATORES QUE AUMENTAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM
UMA FROTA DE ÔNIBUS URBANO

Vagno Aparecido Da SILVA (Unileste); Dayane Cristina de Lima Dos SANTOS (Unileste); Elizabete

Marinho Serra NEGRA (Unileste)

Introdução: As empresas que prestam serviços de transportes buscam excelência na
qualidade de seus serviços, utilizando de investimentos em tecnologias, atendimento
ao cliente e uma manutenção bem executada, além de melhorias contínuas e redução
de custos. A manutenção é considerada o ponto de alto custo financeiro para uma
empresa, devido ao grande desperdício de materiais, às constantes manutenções
corretivas e a vida útil das peças. Objetivo: O presente estudo foi realizado frente ao
processo de gestão da manutenção em uma empresa de transportes coletivos de
passageiros, situada na região do Vale do Aço, Minas Gerais com o objetivo de
identificar quais são os fatores que aumentam a necessidade de manutenção em uma
frota de ônibus urbano. Metodologia: O presente estudo foi elaborado por meio das
fontes diversificadas que se pode ter em uma área da manutenção, com pesquisas a
documentos históricos da empresa, relatórios utilizados pelo setor responsável. Para a
realização da pesquisa foram utilizadas ferramentas para a obtenção dos dados, entre
elas entrevistas com os supervisores da área, check-list de informação das ocorrências
preventivas, relatórios internos, observação dos sistemas utilizados pela empresa.Foi
aplicado um questionário com 13 perguntas para 70 motoristas da empresa a fim de
identificar os fatores  que aumenta a necessidade de manutenção nos ônibus  .
Resultados: De acordo com a análise das respostas obtidas no questionário, foi
possível identificar os principais fatores que influenciam na periodicidade e na
qualidade da prestação de serviços de manutenção.
Mais da metade dos motoristas entrevistados, não utilizam o mesmo veículo
diariamente.
Já 90% dos entrevistados disseram que há irregularidades nas vias.A maioria utiliza
marcha adequada para passar sobre os quebra-molas, no entanto 6% utilizam marcha
inadequada, que associado ao fato de haver rotatividade na utilização dos veículos
pelos motoristas, deprecia algumas peças mais rapidamente, atrapalhando o que os
outros fazem para conservar. O mesmo ocorre quando se trata de “descansar o pé na
embreagem”, que além de inadequado em relação à conservação, é uma prática muito
perigosa. Outra prática perigosa detectada é o fato de descer o morro com o veículo
desengrenado, que coloca em risco a segurança de todos os seus ocupantes, e demais
pedestres e condutores das vias. Conclusão: Concluímos que os fatores externos(vias
irregulares) são muito relevantes, mas os fatores internos (má operação dos motoristas)
contribuem ainda mais para um aumento significativo da manutenção dos
veículos.Percebe-se que  maioria dos entrevistados são conscientes em relação ao uso
de seus veículos de trabalho e conhecem as causas.
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