
Na atualidade a manutenção é uma das áreas mais importantes e atuantes da 
atividade industrial vez que contribui para o bom desempenho produtivo, aumento da 
segurança, da qualidade do produto, bem como, para a redução de custos do 
processo produtivo. Na Bahia, há uma grande demanda dos serviços de 
manutenção nos equipamentos que compõem o setor gráfico. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho é analisar a implantação de melhorias nas intervenções de 
manutenção através dos planos e rotinas de manutenção para os equipamentos do 
setor gráfico. Ademais o trabalho apresenta o estudo de caso, desenvolvido durante 
o período de estágio supervisionado de engenharia mecânica realizado no setor 
gráfico de uma instituição de ensino na cidade de Salvador. Como aporte 
metodológico foi utilizado: visitas in loco, entrevistas, acompanhamento das 
intervenções de manutenção e informações dos manuais de fabricantes. Foram 
elaborados os formulários de rotina de ações de manutenção, histórico de 
manutenção, fluxograma de utilização de registros e controle como também, LPU-
Lição de Ponto Único. Assim, a partir da elaboração das rotinas e o 
acompanhamento das atividades de manutenção pode-se perceber que o 
planejamento e as intervenções de rotinas como limpeza e lubrificação contribuem 
para o aumento da disponibilidade das máquinas de modo a diminuir as paradas e 
quebras dos equipamentos. Neste sentido o trabalho é extremamente proveitoso, 
pois além de conhecer o funcionamento de uma gráfica e suas características como 
indústria é possível aprimorar os conhecimentos sobre a importância da implantação 
dos padrões, procedimentos e rotinas de manutenção para este setor.  
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At present maintenance is one of the most important and active areas of industrial activity 
since it contributes to reduce costs in the production process, the well-growth performance, 
and the increase of safety and product quality. In Bahia, there is a great demand for 
maintenance services in facilities that make the graphic industry. In this way, the purpose of 
this study is to analyze the implementation of the improvements in maintenance work through 
the plans and maintenance routines for the graphic industry’s equipment. In addition, this 
paper presents a case study developed during the supervised mechanical engineering training 
period held in graphic industry of an educational institution in the city of Salvador. As 
methodological approach, was used: on-site visits, interviews, monitoring of maintenance 
work and information from manufacturers guide. The forms of routine maintenance activities, 
maintenance historic, use of records and control flowchart and LPU- Single Point Lesson 
were prepared. Thus, from the development of routines and monitoring of maintenance 
activities, can be seen that the planning and interventions routines, like cleaning and 
lubrication, contribute to increasing the availability of the machines in order to reduce 
downtime and equipment of breaks. In this purpose, the work is extremely useful as 
understand the operation of a graphic and its characteristics as how an industry can improve 
the knowledge about the importance of implementing the standards, procedures and 
maintenance routines for this sector. 
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