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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de 
Manutenção Predial para atender ao Edital de Chamamento nº 010/2012 da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde do 
Hospital da Mulher Heloneida Studart. 

Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 
Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
Para manter as unidades, objeto do presente edital, em condições estruturais de 
funcionamento, de forma que o paciente seja atendido em um ambiente salutar se faz 
necessário manter em todas as unidades o serviço de Manutenção Predial de suas instalações. 

A empresa a ser contratada deverá manter seus funcionários regulamente registros 
perante as normas da Consolidação das Leis de Trabalho assumindo inteira responsabilidade 
pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes das relações de emprego. 

Todos os profissionais cedidos para prestação dos serviços deverão ter a qualificação 
necessária, assim como a devida disponibilização e utilização dos equipamentos de proteção 
para realização dos serviços prestados. 

Segue abaixo escopo dos serviços a serem prestados:  
����

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E QUENTE 

A) Reservatório 
SEMESTRALMENTE 

• Controlar o nível de água para verificar vazamento; 
• Corrigir os problemas detectados; 
• Inspecionar as tubulações imersas na água;  
• Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasor, sistema automático de 

funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção; 
• Limpar, lavar e desinfetar internamente; 
• Verificar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso. 

B) Bombas Hidráulicas
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MENSALMENTE 
• Corrigir os problemas detectados; 
• Inspecionar as gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; 
• Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
• Verificar o funcionamento do comando automático. 

C) Válvulas e Caixas de Descargas 
MENSALMENTE  

• Inspecionar os vazamentos; 
• Regular e reparar dos elementos componentes das válvulas; 
• Testar válvulas e caixas de descarga para verificar vazamentos. 

D) Registros, Torneiras e Metais Sanitários 
MENSALMENTE  

• Inspecionar funcionamento; 
• Inspecionar a corrosão; 
• Inspecionar as uniões dos tubos x conexões; 
• Inspecionar e solucionar vazamentos; 
• Limpar e desobstruir o que for necessário; 
• Reparar e fixar os metais. 

E) Tubulações Aparentes (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
MENSALMENTE 

• Inspeção de corrosão; 
• Inspeção de vazamento; 
• Serviços de limpeza e de desobstrução; 
• Reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 
• Inspeção do estado de conservação do isolamento; 
• Inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

F) Ralos e Aparelhos Sanitários 
MENSALMENTE  

• Inspecionar o funcionamento; 
• Limpar e desobstruir o que for necessário. 

G) Válvulas Reguladoras de Pressão 
MENSALMENTE  

• Inspecionar o funcionamento das válvulas; 
• Reparar o que for necessário. 

H) Aquecedores e Acessórios 
• Inspeção do estado de conservação; 
• Inspeção das válvulas de segurança, termostatos, queimadores ou resistências térmicas; 
• Inspeção da sala dos aquecedores, controle do nível de ventilação e exaustão; 
• Inspeção de funcionamento dos equipamentos de comando e reparos necessários. 

I) Tanques Hidropneumáticos e Acessórios 
MENSALMENTE 

• Verificação do estado de conservação dos tanques de pressão; 
• Inspeção dos equipamentos de comandos; 
• Inspeção de funcionamento, vazamentos, limpeza e pinturas; 

ESGOTO SANITÁRIO 

A) Poço de Recalque 
SEMESTRALMENTE 
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• Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controlar as trincas nas 
paredes para verificar vazamentos; 
• Inspecionar e reparar as tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas de 
gaveta e válvulas de retenção. 

B) Bombas de Esgoto 
MENSALMENTE 

• Inspecionar gaxetas, manômetro e a ventilação do ambiente; 
• Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
• Verificar o funcionamento do comando automático. 

C) Tubulações (tubo, conexão, fixação e acessórios)
TRIMESTRALMENTE 

• Inspeção das uniões dos tubos x conexões; 
• Inspecionar e reparar em caso de vazamento, a corrosão das tubulações e juntas de dilatação; 
• Inspecionar reparo nos sistemas de segurança; 
• Limpar e desobstruir o que for necessário; 

• Reparar de trechos de fixação, inclusive repintura contra corrosão, quando necessário. 

D) Ralos e Aparelhos Sanitários 
MENSALMENTE 

• Inspecionar o funcionamento periodicamente; 
• Limpar e desobstruir o que for necessário. 

SEMESTRALMENTE 
• Inspecionar as tampas e transbordamento; 
• Limpar e desobstruir o que for necessário; 
• Reparar o que for necessário. 

E) Caixas Coletoras e Caixas de Gordura 
SEMESTRALMENTE 

• Inspeção geral; 
• Retirar os materiais sólidos; 
• Retirar os óleos e gorduras. 

F) Recomendações Gerais 
• Efetuar a cromagem de metais sempre que necessário; 
• Eliminar vazamentos e infiltrações; 
• Executar o desentupimento da rede de esgoto secundário, compreendendo todas as caixas de esgoto e 

águas pluviais, caixas de gordura, caixas de areia e bocas de lobo e o poço central coletor de 
esgotamento, com equipamento coletor de dejetos, bem como as respectivas interligações. Dependendo 
da complexidade, e sempre mediante prévia autorização da fiscalização, os serviços poderão ser 
enquadrados na planilha de custo por unidade; 

• Manter limpos os sifões das pias, cubas, lavabos e tanques; 
• Manter os registros com seus respectivos volantes;
• Reparar ou substituir as peças danificadas do sistema de recalque de esgoto primário/secundário; 
• Substituir chuveiros de água quente e fria; 
• Substituir reparos de válvulas de descarga, válvulas de descarga completas, regulagem de válvulas e 

registros de qualquer espécie que se apresentem defeituosos; 
• Substituir sifões e válvulas das pias, cubas, lavatórios, etc.; 
• Substituir tampos de ralos cromados, de plástico e ferro fundido; 
• Substituir torneiras simples e com misturadores; 
• Substituir tubulações de ferro galvanizado, chumbo, PVC, barbarás e fibrocimento danificado quando 

necessário e possível; 
• Trocar sempre que necessário os reparos de torneiras. 

ÁGUAS PLUVIAIS 
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A) Poços de Recalque 
SEMESTRALMENTE 

• Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das trincas nas 
paredes para verificação de vazamentos; 

• Inspecionar e reparar as tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas de gaveta e 
válvulas de retenção. 

B) Bombas de Recalque 
MENSALMENTE 

• Inspecionar as gaxetas e manômetro ventilação do ambiente; 
• Lubrificar os rolamentos, mancais e outros; 
• Verificar o funcionamento do comando automático. 

C) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
TRIMESTRALMENTE 

• Executar os serviços de limpeza e de desobstrução;
• Inspecionar a corrosão; 
• Inspecionar as uniões dos tubos x conexões; 
• Inspecionar os vazamentos; 
• Reparar os trechos e fixar as tubulações, inclusive repintura. 
•  

D) Ralos 
MENSALMENTE  

• Executar os serviços de limpeza e de desobstrução;
• Inspecionar periodicamente o funcionamento. 

E) Calhas 
MENSALMENTE 

• Executar os serviços de limpeza e de desobstrução;
• Executar pintura das calhas e condutores metálicos; 
• Inspecionar as uniões, calha e tubos;  
• Inspecionar os vazamentos; 
• Reparar trechos e fixação. 

F) Caixas de Inspeção e de Areia 
TRIMESTRALMENTE 

• Executar serviços de limpeza e de desobstrução; 
• Inspecionar o funcionamento. 

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

A) Hidrantes e �Sprinklers� 
SEMESTRALMENTE 

• Inspecionar e ligar as bombas; 
• Inspecionar e limpar quando necessários, a caixa d�água reservada ao sistema; 
• Inspecionar limpeza dos bicos de �sprinklers�; 
• Inspecionar tubulações e verificar condições de funcionamento; 
• Testar dispositivos de alarme de descarga de água e lacração na posição normal de abertura às válvulas 

que controlam seu fornecimento; 
• Testar funcionamento do grupo moto-bombas; 
• Testar mangueiras e escoamento quanto a eventuais incrustações e detritos aderidos às paredes 

internas da tubulação; 
• Verificar e lubrificar todas as válvulas de controles do sistema; 
• Verificar estado de conservação dos suportes pendentes e reaperto ou substituição; 
• Verificar normalidade do abastecimento d�água do sistema e possível existência de válvulas fechada ou 

obstruções na tubulação de fornecimento; 
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• Verificar pressão dos manômetros. 

B) Bombas Hidráulicas e Tubulações 
SEMESTRALMENTE 

• Inspecionar gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente; 
• Lubrificar rolamentos, mancais e outros; 
• Verificar funcionamento do comando automático; 
• Verificar registros e tubulações. 

C) Equipamentos de Medição 
SEMESTRALMENTE 

• Inspecionar e aferir as chaves de fluxos; 
• Inspecionar e aferir os manômetros; 
• Inspecionar e aferir os pressostato. 

GERADOR E SISTEMA DE EMERGÊNCIA 

A) Motor Diesel (DESLIGADO) 
SEMANALMENTE   

• Verificação de funcionamento sem carga; 
• Verificar a existência de vazamentos; 
• Verificar e a vedação da tampa do radiador; 
• Verificação da solução anti-corrosão do radiador; 
• Verificação do nível de água do radiador; 
• Verificação da bomba d`água; 
• Verificar e completar os níveis de óleo lubrificante e água; 
• Verificar atuação do pré-aquecimento; 
• Verificação dos filtros; 
• Limpar motor e filtros de ar; 
• Verificar tensão e estado das correias; 
• Verificar o estado da colméia do radiador; 
• Verificar mangotes e braçadeiras de fixação; 
• Verificação das mangueiras de arrefecimento; 
• Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor; 
• Corrigir vibrações e ruídos anormais notados durante as leituras. 

MENSALMENTE 
• Simular falta de rede com equipamento no automático, anotando as leituras (pressões, temperatura do 

motor, frequência, tensão e corrente no gerador, tempo de entrada do grupo e tempo de transferência). 

TRIMESTRALMENTE 
• Reapertar parafusos do cabeçote; 
• Limpar o elemento de tela do filtro de óleo lubrificante, trocando se necessário; 
• Verificar a fixação das baterias e conexões dos cabos; 
• Verificar a passagem de combustível no filtro de combustível, substituindo o elemento filtrante se 

necessário; 
• Drenar a água decantada do tanque de combustível; 
• Lubrificar os rolamentos da bomba auto resfriante;
• Verificar o motor de arranque; 
• Corrigir as anomalias observadas; 
• Verificar as condições gerais do equipamento. 

ANUALMENTE 
• Substituir todos os filtros (ar, combustível e óleo);  
• Testar os bicos injetores; 
• Trocar o óleo com motor quente, nunca jogando o óleo substituído na rede de água fluvial; 
• Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos coletores, cárter e turbo-compressor; 
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• Verificar as folgas das válvulas com o motor frio; 
• Verificar os rolamentos das bombas de água e polias esticadoras; 
• Medir taxa de compressão; 
• Testar válvula termostática; 
• Drenar o sistema primário de arrefecimento colocando água limpa com óleo anticorrosivo. 

B) Motor Diesel (Funcionamento em Vazio) 
QUINZENALMENTE 

• Verificação de ausência de vibrações e ruídos anormais; 
• Verificação da pressão de óleo lubrificante; 
• Verificação da temperatura d`água; 
• Verificação do alternador/dínamo se está carregando as baterias; 
• Verificação do motor de arranque; 
• Verificação da solenóide de parada; 
• Verificação da bomba injetora; 
• Verificação da rotação do motor; 
• Verificação do sistema de partida manual/automática; 
• Leitura da tensão e frequência do gerador. 

C) Motor Diesel (Funcionamento com Carga) 
QUINZENALMENTE 

• Verificação da corrente de partida do gerador; 
• Verificação do nível de fumaça do motor diesel; 
• Leitura de temperatura de água do motor; 
• Leitura da pressão do óleo lubrificante; 
• Verificação do sistema de partida e transferência manual; 
• Verificação do sistema de partida e transferência automática; 
• Verificação da queda de frequência ao assumir a carga; 
• Leitura da corrente do gerador; 
• Leitura de frequência da tensão de fases do gerador; 
• Verificação da parada automática/manual do grupo gerador. 

D) Alternador 
MENSALMENTE 

• Verificação das escovas, substituindo-as se necessário; 
• Lubrificar rolamentos. 

TRIMESTRALMENTE 
• Verificar funcionamento da ponte de diodos � excitação �Brush-Less�; 
• Limpar inteiramente com ar comprimido; 
• Medir resistência ôhmica dos rolamentos; 
• Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais deslocamentos, corrigindo se 

necessário. 

E) Baterias e carregadores 
SEMANALMENTE 

• Verificação do nível eletrolítico; 
• Verificação da densidade eletrolítica; 
• Verificação da tensão das baterias; 
• Limpeza dos terminais e bornes de bateria; 
• Verificação dos cabos de bateria; 
• Verificação de flutuação do carregador; 
• Verificação de equalização do carregador. 

F) Chave Reversora 
SEMANALMENTE 
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• Verificação do mecanismo de reversão; 
• Verificação e ajuste dos intertravamentos. 

G) Quadro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo 
SEMANALMENTE 

• Verificação dos fusíveis; 
• Verificação dos comandos; 
• Teste de lâmpadas de sinalização; 
• Verificação do sistema de alimentação C.A.; 
• Verificação do sistema automático desligado; 
• Verificação do sensor de sobre aquecimento; 
• Verificação do sensor de sobre velocidade; 
• Verificação da simulação de queda da concessionária; 
• Reaperto nas conexões; 
• Verificar se o seletor foi deixado em automático. 

MENSALMENTE 
• Substituir fusíveis queimados sempre que detectado o problema. 

TRIMESTRALMENTE 
• Reapertar conexões; 
• Substituir lâmpadas queimadas; 
• Corrigir atuação do painel de sincronismo; 

SEMESTRALMENTE 
• Verificar contato das chaves contactoras, substituindo se necessário; 
• Verificar atuação dos relés de proteção; 
• Verificar funcionamento do flutuador de baterias; 
• Medir resistência de isolamento e corrigir se necessário; 
• Aferir instrumentos; 
• Regular tensão e frequência do gerador. 

H) Diversos 

SEMESTRALMENTE 
• Limpar todo o conjunto; 
• Verificar boia de óleo combustível; 
• Drenar resíduos de água do tanque do óleo combustível; 
• Verificar aterramento; 
• Limpar o respiro do tanque de combustível. 

SUBESTAÇÕES 

SEMANALMENTE 
• Verificação do sistema de pára-raio; 
• Verificação dos disjuntores a volume de óleo, das chaves seccionadoras e isoladores; 
• Verificação de barramentos e conexões; 
• Verificação do nível e vazamento de óleo nos transformadores e outros equipamentos; 
• Verificação de equipamentos e componentes do ambiente; 
• Verificação de coloração e brilho de metais e isolantes das chaves e transformadores; 
• Verificação dos sistemas de aterramento; 
• Verificação das muflas terminais; 
• Verificação dos fios e cabos; 
• Verificação de partes metálicas quanto à oxidação; 
• Verificação dos pontos de ferrugem dos tanques e válvulas de segurança; 
• Verificação do nível de ruídos; 
• Verificação das chaves, fusíveis e facas; 
• Verificação de alinhamento de contatos. 



                                                                                                                

Rua Automóvel Clube, S/N, Vilar dos Teles         Tel. (21) 3031-2828      CEP: 25.565.171 

CNPJ 21 583 042/0011-44

�

MENSALMENTE 
• Inspeção das baterias, constando de: 
• Inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez; 
• Inspeção do estado de oxidação dos terminais; 
• Inspeção do estado de conservação dos carregadores (quinzenalmente). 

SEMESTRALMENTE 
• Limpeza geral dos barramentos e isoladores; 
• Teste de isolação dos seccionadores e disjuntores;
• Limpeza geral dos cubículos; 
• Lubrificação das partes mecânicas dos equipamentos; 
• Reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; 
• Verificação de contatos fixos e móveis das chaves; 
• Verificação de temperatura e isolantes � fios e cabos; 
• Medição da resistência de aterramento; 
• Análise Termográfica para verificação de temperatura de isolantes, fios, cabos e outros 

elementos eletromecânicos; 
• Limpeza dos isoladores e buchas nos cubículos; 
• Limpeza geral das cabines e caixas de passagem; 
• Ensaio da rigidez dielétrica do líquido isolante dos transformadores e disjuntores a volume de 

óleo. 
• Troca de óleo mineral do disjuntor PVO. 

ANUALMENTE (a ser realizado no primeiro mês do contrato) 
• Análise físico-química do líquido isolante dos transformadores com tratamento ou troca se 

necessário; 
• Parametrização dos reles secundários da subestação.

QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO 

SEMANALMENTE 
• Confecção de tabelas de tensões e correntes medidas; 
• Inspeção do estado dos fusíveis, contatoras, disjuntores e relés; 
• Verificação de existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; 
• Limpeza de quadros. 

MENSALMENTE 
• Verificação dos cabos de entrada e saída dos quadros de comando evitando pontos de 

temperatura elevada; 
• Verificação e aperto dos parafusos dos contatos de porta fusíveis, das contatoras e relés; 
• Verificação do equilíbrio das fases na saída dos disjuntores; 
• Limpeza dos contatos das chaves contatoras. 

TRIMESTRALMENTE 
• Lubrificação das partes mecânicas dos equipamentos; 
• Limpeza dos contatos e da câmara de extinção dos disjuntores; 
• Ajuste de pressão e alinhamento dos contatos dos disjuntores; 
• Limpeza das bases e fusíveis; 
• Verificação da capa isolante e temperatura dos fios e cabos; 
• Teste de isolação dos disjuntores; 
• Reparo dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; 
• Controle de carga de serviço das chaves e disjuntores; 
• Verificação dos eletrodos de nível dos reservatórios superiores e inferiores; 
• Teste nas boias de nível dos poços de esgoto; 
• Ajuste e regulagem dos relés de comando; 
• Limpeza geral dos quadros. 
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•  
ANUALMENTE 

• Medir a resistência dos contatos dos disjuntores e contatoras; 
• Medir isolamento e condutividade dos fios e cabos em geral; 
• Medir aterramento dos sistemas. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

A) Quadro Geral de Luz e Força (QGLF) 
SEMANALMENTE 

• Leitura dos instrumentos de medição; 
• Verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; 
• Verificação de ruídos elétricos ou mecânicos anormais; 
• Verificação do aquecimento nos cabos de alimentação; 
• Inspeção nas chaves seccionadoras. 

MENSALMENTE 
• Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;
• Verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro das normas; 
• Inspeção dos cabos de alimentação quanto a aquecimento (estado de isolamento); 
• Limpeza e reaperto de barramentos, conexões e disjuntores; 
• Limpeza externa do quadro; 
• Reaperto da fixação dos disjuntores termo-magnéticos; 
• Medição da resistência dos cabos de alimentação; 
• Verificação da pressão das molas dos disjuntores termo-magnéticos;  
• Verificação da regulagem do disjuntor geral; 
• Verificação do equilíbrio de fases nos circuitos; 
• Medição de amperagem na alimentação e saídas dos disjuntores termomagnéticos aos andares; 
• Verificação de concordância com limites de amperagem máxima permitida para cada pavimento; 
• Inspeção nas conexões de saída dos disjuntores, corrigindo pontos de resistência elevada; 
• Inspeção nos isoladores e conexões. 

TRIMESTRALMENTE 
• Inspeção nas câmaras de extinção; 
• Inspeção do barramento e terminais conectores; 
• Reaperto dos conectores e ligações; 
• Reaperto dos parafusos de fixação de barramentos e ferragens; 
• Alinhamento dos contatos, permitindo livre movimento; 
• Limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores; 
• Lubrificação nas dobradiças e fechos das portas dos quadros; 
• Medição de tensão e corrente, verificando sua compatibilidade com os respectivos circuitos. 

B) Quadro Distribuição de Luz e Força (QDLF) 
SEMANALMENTE 

• Verificação de aquecimento no disjuntor �no-fuse� geral; 
• Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos; 
• Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição; 
• Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

MENSALMENTE 
• Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;
• Reaperto da fixação dos barramentos; 
• Limpeza geral do barramento e conexões; 
• Verificação da tensão das molas dos disjuntores; 
• Verificação de amperagem nos cabos de alimentação; 
• Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores; 
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• Controle de carga nos disjuntores; 
• Verificação dos contatos na entrada e saída dos disjuntores, corrigindo pontos de resistência 

elevada; 
• Verificação de equilíbrio de fases nos alimentadores com carga, em todos os circuitos. 
• Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

TRIMESTRALMENTE 
• Verificação do isolamento dos disjuntores; 
• Limpeza com ar comprimido de disjuntores e barramento; 
• Medição da resistência de aterramento de armários de quadros; 
• Limpeza geral dos quadros; 
• Lubrificação de dobradiças e fendas de portas dos quadros. 

C) Quadro Distribuição de Força (QDF) 
SEMANALMENTE 

• Verificação de aquecimento no disjuntor �no-fuse� geral; 
• Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos; 
• Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição; 
• Verificação de ruídos anormais elétricos e/ou mecânicos. 

MENSALMENTE 
• Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;
• Limpeza e reaperto do barramento e conexões; 
• Reaperto da fixação dos barramentos; 
• Verificação da tensão das molas dos disjuntores �no-fuse�; 
• Verificação de amperagem nos cabos de alimentação; 
• Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores; 
• Controle de carga nos disjuntores; 
• Verificação dos contatos na entrada e saída dos disjuntores; 
• Verificação de equilíbrio de fases nos alimentadores. 

TRIMESTRALMENTE 
• Verificação do isolamento dos disjuntores; 
• Limpeza com ar comprimido de disjuntores e barramento; 
• Medição da resistência de aterramento de armários de quadros; 
• Lubrificação das dobradiças e fendas das portas dos quadros. 

D) Chaves Magnéticas 
SEMESTRALMENTE 

• Verificação do funcionamento, sem faíscas em excesso; 
• Verificação e regulagem dos contatos (pressão); 
• Verificação do estado de conservação dos fusíveis. 

E) Contatores 
SEMESTRALMENTE 

• Limpeza dos contatos; 
• Reaperto dos parafusos de ligação; 
• Lubrificação das partes móveis; 
• Limpeza da câmara de extinção; 
• Ajuste de pressão dos contatos. 

F) Pára-raios 
SEMESTRALMENTE 

• Verificação do estado de conservação das hastes isoladoras; 
• Verificação da medida de isolação; 
• Verificação da continuidade do cabo terra, tubo de proteção e eletrodo. 



                                                                                                                

Rua Automóvel Clube, S/N, Vilar dos Teles         Tel. (21) 3031-2828      CEP: 25.565.171 

CNPJ 21 583 042/0011-44

�

G) Rede de Aterramento 
SEMESTRALMENTE 

• Verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre 
nu, etc.; 

• Verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os 
estabilizadores; 

• Verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados. 

H) Iluminação Geral 
Em todos os itens de verificação a seguir, proceder com as substituições necessárias. 

SEMANALMENTE 
• Verificação de luminárias com lâmpadas, reatores e componentes queimados ou com problemas; 
• Verificação da integridade e aquecimento das tomadas; 
• Verificação da operabilidade dos interruptores. 

MENSALMENTE 
• Limpeza das luminárias e fixação das tampas; 
• Limpeza das lâmpadas; 
• Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 
• Reaperto dos contatos dos reatores; 
• Reaperto dos parafusos das bases dos soquetes; 
• Verificação dos parafusos de contato das tomadas; 
• Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência.

SEMESTRALMENTE 
• Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios; 
• Verificação do aterramento das luminárias; 
• Limpeza das caixas de fixação das tomadas; 
• Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco; 
• Teste de corrente e verificação de tomadas; 
• Reaperto dos parafusos de fixação dos difusores. 

I) Motores Elétricos 
MENSALMENTE 

• Inspeção do aperto de parafusos e porcas; 
• Verificação de vibrações e ruídos excessivos; 
• Limpeza do motor. 

TRIMESTRALMENTE 
• Medição das correntes nominais e de partida; 
• Verificação do estado de desgaste das escovas; 
• Verificação de mancais, enrolamentos e comutadores;
• Verificação do ajuste do dispositivo de proteção de sobrecarga. 

ELETRO-BOMBAS 

MENSALMENTE 
• Verificação e ajuste dos acoplamentos e juntas flexíveis; 
• Verificação do posicionamento correto dos registros; 
• Verificação e correção de ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais; 
• Ajuste do gotejamento das gavetas; 
• Verificação de vazamentos de lubrificantes em mancais com reposição aos níveis adequados; 
• Reaperto geral de parafusos e acoplamentos; 
• Limpeza geral das bombas e quadros de comando. 

TRIMESTRALMENTE 



                                                                                                                

Rua Automóvel Clube, S/N, Vilar dos Teles         Tel. (21) 3031-2828      CEP: 25.565.171 

CNPJ 21 583 042/0011-44

�

• Medição e registro da corrente e da tensão dos motores; 
• Lubrificação dos rolamentos não blindados; 
• Limpeza dos contatos de chave e reaperto de conectadores e terminais; 
• Alinhamento dos acoplamentos; 
• Testes e regulagens dos dispositivos de controle e proteção. 

SEMESTRALMENTE 
• Medição dos isolamentos dos motores; 
• Eliminação dos pontos de correção e pintura inclusive das tubulações; 
• Inspeção e limpeza das válvulas e registros; 
• Verificação das condições e operações e vazão. 

UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA 

DIARIAMENTE 
• Medição de temperatura; 
• Medição de pressão. 

SEMANALMENTE 
• Revisão dos quadros elétricos.

MENSALMENTE 
• Verificação dos acompanhamentos; 
• Exame de correção dos manômetros e termômetros: 
• Verificação da carga de óleo e de gás refrigerante;
• Verificação de vazamento de água, óleo e gás refrigerante; 
• Inspeção do funcionamento das chaves elétricas, relés e demais dispositivos de segurança; 
• Medição e registro da corrente e tensão de cada motor; 
• Verificação de ruídos e vibrações anormais com os ajustes necessários; 
• Inspeção dos visores de líquido; 
• Verificação da atuação dos dispositivos de proteção e controle; 
• Inspeção das linhas de gás refrigerante quanto aos efeitos da corrosão; 
• Medição e teste das pressões e temperaturas do círculo frigorígeno; 
• Verificação dos filtros de óleos e de gás refrigerante. 

TRIMESTRALMENTE
• Teste de regulagens de todos os dispositivos de controle; 
• Inspeção, limpeza e pintura de todos os focos de ferrugens; 
• Verificação criteriosa de vibração e da atuação dos amortecedores; 
• Inspeção e ajuste de todas as conexões elétricas; 
• Regulagem de todos os dispositivos de segurança. 

SEMESTRALMENTE 
• Medição e registro da resistência de isolamento da cada motor; 
• Revisão externa das unidades com verificação de corrosão do isolamento térmico; 
• Teste e revisão dos controles de capacidade e segurança; 
• Revisão geral dos quadros e painéis de controle; 
• Reaperto geral; 
• Limpeza geral e pintura de todo o conjunto, caso necessário. 

ANUALMENTE 
• Revisão anual (OVERHAUL) dos compressores parafusos do sistema de ar condicionado. 

TORRE DE ARREFECIMENTO 

MENSALMENTE 
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• Limpeza do filtro de sucção; 
• Lubrificação do motor Elétrico; 
• Lubrificação dos mancais; 
• Verificação dos ruídos anormais; 
• Verificação e eliminação de pontos de corrosão; 
• Leitura da voltagem e amperagem. 

TRIMESTRALMENTE 
• Limpeza do reservatório; 
• Limpeza do distribuidor (pulverizadores e cascatas); 
• Leitura da resistência elétrica do enrolamento. 

SEMESTRALMENTE 
• Raspagem e pintura de ventilador (exposto). 

CONDICIONADORES DE AR (FANCOLETE) 

ROTINEIRAMENTE 
• Verificação de ruídos, sobreaquecimento, fixação e condições gerais dos rolamentos e dos eixos; 
• Verificações das condições de fixação a base e do sobreaquecimento, dos motores; 
• Ajuste dos terminais conectores; 
• Verificação dos contactores, reles térmicos, fiação, conduítes, lâmpadas sinalizadoras e chaves 

seletoras; 
• Inspeção e ajuste dos controles (sensores e indicadores); 
• Correção de ruído e vibrações anormais; 
• Vedação tampas e painéis no caso de fulgas de ar; 
• Verificação e correção dos drenos; 
• Verificação e ajuste de hastes de fixação; 
• Limpeza da bandeja de água condensada; 
• Limpeza externa de serpentina, gabinete, e quadros; 
• Limpeza de filtros de ar. 

TRIMESTRALMENTE 
• Medição e registro da corrente e tensão dos motores; 
• Limpeza geral da serpentina com produto químico; 
• Verificação das vazões de água e de ar; 
• Revisão dos isolamentos térmicos, emendas e suportes de modo e assegura, sua integridade 

física. 

SEMESTRALMENTE 
• Análise semestral da qualidade do ar ambiente em 60 pontos; 
• Desinfecção, higienização e limpeza das redes de dutos do sistema de ar condicionado central. 

VENTILADORES 

MENSALMENTE 
• Verificação da tensão e estado geral das correias; 
• Alinhamento e correção das polias aos eixos; 
• Verificação e correção de ruídos, sobreaquecimento, fixação aos eixos e estado geral dos 

rolamentos; 
• Verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais; 
• Verificação de fixação a base de motor; 
• Reaperto de fusíveis, contatos e terminais; 
• Verificação da fiação e dos conduítes; 
• Verificação do funcionamento dos contactores, relés térmicos, chaves seletoras e lâmpadas de 

sinalização; 
• Verificação e correção de ruídos e vibrações anormais; 
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• Limpeza interna e externa; 
• Verificar operação do motor do ventilador; verificar aperto dos parafusos em geral; 
• Limpar bandejas de água condensadora; 
• Limpar dreno de bandeja do condensador; 
• Verificar funcionamento dos motores em geral. 

BIMESTRALMENTE 
• Verificar vibração dos mancais; 
• Limpar filtros de ar. 

TRIMESTRALMENTE 
• Lubrificação dos rolamentos; 
• Medição e registro da corrente e tensão dos motores; 
• Testes e regulagem dos dispositivos de controle e proteção; 
• Lubrificar rolamento do ventilador. 

SEMESTRALMENTE 
• Eliminação dos focos de corrosão e pintura; 
• Medição e registro do isolamento dos motores; 
• Verificação das condições de operação e vazão: 
• Limpar serpentinas. 

BOMBA CENTRÍFUGA 

MENSALMENTE 
• Leitura da voltagem e amperagem; 
• Verificar e eliminar pontos de corrosão; 
• Lubrificação onde for necessário. 

TRIMESTRALMENTE 
• Leitura da resistência elétrica do enrolamento; 
• Ajustar gaxetas. 

SEMESTRALMENTE 
• Fazer a raspagem e pintura. 

CÂMARAS MORTUÁRIAS  

MENSALMENTE 
• Limpeza geral; 
• Verificação das medidas elétricas: voltagem; amperagem (do compressor e/ou motor compressor 

e do motor do condensador, do motor do evaporador e total); 
• Correção de pontos de ferrugem nos diversos elementos (estrutura, painéis, caixas, etc.); 
• Verificação dos pontos de ferrugem incluindo os corrigidos nas manutenções mensais anteriores; 
• Verificação das bandejas e desobstrução de dreno; 
• Medição das temperaturas no evaporador; no condensador; em superaquecimento e em sub-

resfriamento; 
• Verificação de correias. 

TRIMESTRALMENTE 
• Inspeção da regulagem; 
• Inspeção dos pressostatos (alta, baixa e óleo); 
• Inspeção de termostatos; 
• Inspeção do térmico de sobrecarga; 
• Lubrificação do motor elétrico e mancais; 
• Verificação da resistência do enrolamento elétrico;
• Inspeção e regulagem da válvula de expansão; 
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• Desobstrução do condensador e do evaporador; 
• Limpeza do condensador/evaporador; 
• Raspagem e pintura do conjunto frigorífico. 

SEMESTRALMENTE 
• Substituição de contatos elétricos, se necessário. 

SELFS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E EXAUSTORES 

A) Selfs 
MENSALMENTE 

• Inspeção de distribuidor de filtro de ar de retorno; 
• Ajuste de Correias; 
• Limpeza interna e externa do gabinete; 
• Lubrificação (motor elétrico e mancais); 
• Medição de voltagem, amperagem de compressor, amperagem de motor condicionador, 

amperagem de condensador, amperagem total; 
• Verificação de pressões (alta e baixa) e de pontos de corrosão (estrutura e painéis). 
•  

TRIMESTRALMENTE 
• Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
• Limpeza dos evaporadores e condensadores; 
• Inspeção e regulagem de pressostato (alta e baixa óleo), termostato e térmico de sobrecarga. 

SEMESTRALMENTE 
• Impermeabilização de bandeja coletora; 
• Verificação de resistência de enrolamento elétrico.  

B) Splits 
MENSALMENTE 

• Desobstrução de filtro de ar de retorno; 
• Ajuste de Correias; 
• Limpeza interna e externa do gabinete; 
• Lubrificação (motor elétrico e mancais); 
• Verificar e Medir voltagem, amperagem de compressor, amperagem de motor do evaporador, 

amperagem do motor do condensador, amperagem total;
• Verificação de bandeja e desobstrução de dreno; 
• Inspeção, limpeza e ajustagem de terminais de ligação elétrica, contatos elétricos, fusíveis de 

proteção; 
• Verificação de pressões (alta e baixa); 
• Medição de temperatura de ar de insuflamento, de ar de retorno, de ar exterior e de ar de saída 

do condensador. 

TRIMESTRALMENTE 
• Inspeção e regulagem de termostato e térmico de sobrecarga; 
• Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
• Desobstrução das serpentinas evaporadora e condensadora; 
• Limpeza de rotores. 

SEMESTRALMENTE 
• Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 
• Impermeabilização de bandeja coletora; 
• Verificação de resistência de enrolamento elétrico.  

C) Aparelhos de Janela 
MENSALMENTE 
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• Limpeza interna e externa do gabinete; 
• Medição generalista de voltagem e amperagem; 
• Desobstrução de dreno; 
• Inspeção, limpeza e ajustagem de terminais de ligação elétrica, contatos elétricos, fusíveis de 

proteção; 
• Medição das temperaturas relacionadas ao aparelho.

TRIMESTRALMENTE 
• Inspeção e regulagem de termostato; 
• Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
• Limpeza de serpentina. 

SEMESTRALMENTE 
• Inspeção de sistema para verificação de contaminação; 

D) Exaustores 
MENSALMENTE 

• Limpeza interna e externa do gabinete; 
• Análise de ruídos anormais; 
• Inspeção de correias; 
• Inspeção, limpeza e ajustagem de terminais de ligação elétrica, contatos elétricos, fusíveis de 

proteção; 
• Inspeção de corrente e tensão elétrica; 
• Inspeção da lubrificação; 
• Inspeção de mancais e motores elétricos; 
• Desobstrução de filtros de ar. 

TRIMESTRALMENTE 
• Verificação e eliminação de pontos de corrosão (estrutura, painéis e etc.); 
• Verificação de colarinhos e acoplamentos. 

SEMESTRALMENTE 
• Inspeção do sistema para verificação de contaminação. 

BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS 

A) Bebedouros 
QUINZENALMENTE 

• Verificação da alimentação elétrica; 
• Verificação da existência de vazamento; 
• Verificação do resfriamento da água; 
• Verificação da regulagem dos jatos d�água das torneiras baixa e alta; 
• Verificação do aspecto externo do bebedouro. 

MENSALMENTE 
• Verificação do filtro; 
• Verificação do termostato; 
• Medição da corrente no compressor quando necessário; 
• Limpeza interna quando necessário. 

B) Geladeiras e Freezers 
QUINZENALMENTE

• Verificação do funcionamento elétrico e mecânico; 
• Verificação do rendimento frigorífico; 
• Verificação da alimentação de energia elétrica; 
• Verificação do nível de óleo dos compressores, quando for o caso; 
• Verificação da tensão das correias, quando existirem; 
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• Inspeção nos órgãos de transmissão dos compressores; 
• Descongelamento dos evaporadores se necessário; 
• Inspeção no quadro geral de alimentação; 
• Lubrificação de dobradiças quando necessário. 

MENSALMENTE 
• Limpeza dos equipamentos frigoríficos; 
• Teste de vazamento nas conexões e tubulações de gás refrigerante; 
• Lubrificação de todas as partes móveis. 

AR COMPRIMIDO, VÁCUO, OUTROS GASES MEDICINAIS E GLP 

A) Instalações de Ar Comprimido 

CONTINUAMENTE 
Cilindros 

• Realizar a manipulação e substituição de cilindros, quando necessário. 

MANUTENÇÃO ROTINEIRA / APRESENTAÇÃO DE CHECK LIST SEMANAL 
Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

• Inspeção de vazamento e corrosão; 
• Serviços de limpeza; 
• Inspeção e reparo de uniões, de conexões e tubos; 
• Reparos de trechos, suportes e fixações; 
• Troca ou manutenção periódica de válvulas reguladoras de pressão / seccionamento; 
• Inspeção e reparo de sistemas de segurança / anticontaminação; 
• Inspeção e recalibragem de equipamentos de medição; 
• Pintura contra corrosão. 

Compressores e Reservatórios 
• Inspeção de funcionamento; 
• Inspeção e reparo na pintura; 
• Inspeção e lubrificação das partes móveis, tal como caixa de rolamento; 
• Inspeção e troca e/ou reparos dos rolamentos, mancais, selos mecânicos, acoplamentos e 

outros; 
• Verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas; 
• Verificação do nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico; 
• Verificação de alteração de temperatura e registro como parâmetro; 
• Verificação do funcionamento dos filtros, resfriadores, desumidificadores; 
• Inspeção periódica da ventilação e da temperatura do ambiente da casa dos compressores. 

Central Geradora de Ar Comprimido 
• Verificar as condições de água de processo, quanto à sua pressão; 
• Verificação das condições de operação dos rolamentos das bombas ou compressores e motores; 
• Verificar e lubrificar os mancais dos compressores de ar, utilizando lubrificante apropriado. 

Verificar o nível de ruído dos mesmos. Se estiverem anormais, programar com a administração 
da unidade, a paralisação do equipamento para correção das causas; 

• Todos os dispositivos de controle e medição (como vácuo, manômetros, pressostatos, 
disjuntores, válvula de bóia, dispositivos de segurança, etc.) devem ser verificados e se 
necessário devem ser ajustados de forma a funcionar normalmente; 

• Drenar os reservatórios de ar comprimido; 
• Verificar as correntes elétricas dos motores (cabos e painéis). Se estiverem anormais, pesquisar 

a causa e corrigir a causa. Se for necessária a paralisação do sistema, programar com a 
administração da unidade a data de sua realização; 

• Verificar as tensões e estado das correias de transmissão (quando aplicável), regulando ou 
substituindo-as quando necessário; 

• Verificar o óleo do cárter (quando aplicável). Substituir ou completar, o que for mais indicado; 
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• Verificar o funcionamento automatizado de pressão e processo do sistema, encontrando falhas, 
corrigir; 

• Verificação das tubulações e condições dos purgadores, filtros e drenos; 
• Todas as partes rotativas devem ser verificadas, incluindo itens a elas associadas, tais como: 

luvas de acoplamento, polias, correias, etc.; 
• Procurar por vazamentos nas tubulações, mangotes flexíveis, válvulas e reservatórios. Havendo 

impossibilidade para correção do vazamento em funcionamento, dever-se-á o registro e 
programação com a Administração da Unidade, a data da correção da causa; 

• Avaliar a pintura de todos os elementos protegidos. Havendo descascamentos e/ou oxidações, 
reparar com retoques ou pinturas completas, conforme a necessidade, visando a preservação do 
equipamento; 

• Verificar o alinhamento e integridade do acoplamento. Encontradas falhas, corrigir; 
• Realizar a limpeza geral dos equipamentos e de seus alojamentos; 
• Verificar o sistema de iluminação ambiental, corrigindo se necessário. 

B) Instalações de Vácuo 

MANUTENÇÃO ROTINEIRA / APRESENTAÇÃO DE CHECK LIST SEMANAL 
Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

• Inspeção de vazamento e corrosão; 
• Serviços de limpeza; 
• Inspeção e reparo de uniões, de conexões e tubos; 
• Reparos de trechos, suportes e fixações; 
• Troca ou manutenção periódica de válvulas reguladoras de pressão / seccionamento; 
• Inspeção e reparo de sistemas de segurança / anticontaminação; 
• Inspeção e recalibragem de equipamentos de medição; 
• Pintura contra corrosão. 

Bombas de Vácuo e Reservatórios 
• Inspeção de funcionamento; 
• Inspeção e reparo na pintura; 
• Verificação da largura das palhetas; 
• Inspeção e lubrificação das partes móveis, tal como caixa de rolamento; 
• Inspeção e troca e/ou reparos dos rolamentos, mancais, selos mecânicos, acoplamentos e 

outros; 
• Verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas; 
• Verificação do nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico; 
• Verificação de alteração de temperatura e registro como parâmetro; 
• Verificação do funcionamento dos filtros, resfriadores, desumidificadores; 
• Inspeção periódica da ventilação e da temperatura do ambiente da central de vácuo; 
• Inspeção da ventilação e temperatura ambiente da Central de Vácuo; 
• Verificação do elemento filtrante bacteriológico. 

Instalações de Oxigênio, Nitrogênio, Óxido Nitroso e Similares 

CONTINUAMENTE 

Cilindros 
• Realizar a manipulação e substituição de cilindros, quando necessário. 

MANUTENÇÃO ROTINEIRA / APRESENTAÇÃO DE CHECK LIST SEMANAL 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 
• Inspeção de vazamento e corrosão; 
• Serviços de limpeza; 
• Inspeção e reparo de uniões, de conexões e tubos; 
• Reparos de trechos, suportes e fixações; 
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• Troca ou manutenção periódica de válvulas reguladoras de pressão / seccionamento; 
• Inspeção e reparo de sistemas de segurança / anticontaminação; 
• Inspeção e recalibragem de equipamentos de medição; 
• Pintura contra corrosão. 

D) Instalações de Gás Combustível - GLP 

Central de Gás GLP 
QUINZENALMENTE 

• Inspeção dos cilindros da Central de Gás GLP. 

SEMESTRALMENTE 

• Inspeção e reparo das válvulas, mangueiras, válvulas reguladoras, manômetros e conexões; 
• Inspeção da ventilação do ambiente. 

Tubulações (Tubos, Conexões, Fixação e Acessórios) 
SEMESTRALMENTE 

• Inspeção de vazamento e corrosão de tubos, conexões, fixação e acessórios; 
• Serviço de limpeza; 
• Reparo de trechos e fixações; 
• Inspeção nas uniões dos tubos com as conexões. 

ANUALMENTE 
• Pintura contra corrosão. 

Válvulas Reguladores de Pressão 
SEMESTRALMENTE 

• Inspeção de funcionamento das válvulas reguladoras de pressão e reparos necessários. 

INSTALAÇÃO DE REDES DE VAPOR, CALDEIRAS E BOILERS 

A) Rede de Vapor e Condensado 

DIARIAMENTE 
• Deverá ser providenciada programação em todos os problemas apontados nas inspeções a 

seguir que não exijam reparos imediatos. 

Operação: 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 
• Inspeção de vazamento e corrosão; 
• Serviços de limpeza; 
• Inspeção das válvulas de seccionamento; 
• Pintura contra corrosão, quando necessário; 
• Inspeção e reparo dos isolamentos térmicos; 
• Inspeção das válvulas de seccionamento; 
• Inspeção nos sistemas de segurança; 
• Inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição; 
• Reparos de trechos e de fixações; 
• Inspeção das uniões das conexões aos tubos; 
• Inspeção das juntas de dilatação; 
• Inspeção e reparos dos purgadores, filtros, dispositivo de alimentação de água. 

Válvulas Reguladoras de Pressão 
• Inspeção de funcionamento. 
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B) Caldeiras 
Todas as verificações, inspeções e intervenções deverão ter anotações resumidas no Livro de Inspeção 
de Segurança. 

Operação: 

DIARIAMENTE (7 dias da semana) 
• Inspeção do corpo de nível e descarga das torneiras de prova; 
• Verificação do abre-fecha da válvula de segurança; 
• Verificação da estanqueidade das válvulas de segurança; 
• Descarga da caldeira, segundo prescrição de tratamento de água; 
• Limpeza dos indicadores de nível em geral; 
• Amostras da água de alimentação e descarga para controle; 
• Limpeza externa da caldeira e casa de caldeiras; 
• Executar a descarga de fundo; 
• Verificação e limpeza dos indicadores do nível de água; 
• Verificação do compressor de ar; 
• Limpeza da casa de caldeiras; 
• Verificação das bombas de alimentação; 
• Verificação dos motores elétricos; 
• Verificação dos mancais; 
• Verificação da ignição. 

SEMANALMENTE 
• Inspeção das válvulas; 
• Inspeção dos queimadores de óleo (quando for caldeira à óleo); 
• Inspeção dos queimadores de gás (quando for caldeira à gás); 
• Inspeção dos filtros de óleo. 

MENSALMENTE 
• Limpeza de controles automáticos; 
• Limpeza dos filtros de água; 
• Lubrificação dos motores elétricos; 
• Drenagem do tanque de condensado (onde houver), remoção da válvula de bóia e verificação de 

sedimentos no interior do tanque, testando a válvula antes de realocá-la; 
• Verificação e aperto das gaxetas da bomba de água; 
• Exame dos parafusos de fixação de motor e bomba; 
• Verificação do estado dos purgadores de vapor; 
• Remoção e secagem do filtro do compressor de ar; 
• Revisão das unidades de aquecimento e bombeamento de óleo combustível; 
• Limpeza dos eletrodos do corpo de nível; 
• Limpeza dos tubos de conexão e registros do corpo de nível; 
• Limpeza do ventilador e da caixa de ar, trocando a junta da caixa do ventilador; 
• Medição com análise dos índices de NOx, CO e outros gases provenientes da queima de óleo, 

descarregados no ambiente pelas chaminés; 
• Lubrificação dos motores elétricos. 

TRIMESTRALMENTE 
• Verificação das alvenarias e isolantes; 
• Remoção das juntas e guarnições, retirando resíduos; 
• Reaperto de parafusos das partes que são aquecidas; 
• Exame nos anteparos de aberturas que provocam vazamento de gases; 
• Exame de corrosão, incrustações e vazamentos das superfícies internas e externa em tubos, 

tambores e coletores; 
• Verificação de rachaduras, vazamentos, folgas das partes de pressão e estado das juntas de 

dilatação no material refratário; 
• Exame de vazamentos, desgastes e estado das juntas de dilatação no material isolante; 
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• Fervura da caldeira para retirada de óleo e graxas. 
• Verificação das válvulas, hastes, sedes e gaxetas. 

SEMESTRALMENTE 
• Substituição das gaxetas das bombas; 
• Manutenção dos motores; 
• Limpeza dos tubos de fogo; 
• Verificação dos refratários; 
• Verificação das correias; 
• Limpeza da superfície externa das correias; 
• Limpeza dos tanques de água de alimentação; 
• Pintura para eliminação de pontos de corrosão. 

ANUALMENTE 
• Realizar inspeção de segurança em conformidade com a Norma NBR-12177, recomendações do 

fabricante e portaria DNSHT-20. Fazer exame interno e externo de todo o conjunto gerador de 
vapor. 



�

����������	���
�����������

���������������� 
��������

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

� �

�������	
������
�
�������
��������	�
��
�������
�����	���

��������
������	�	�������
�	����
���������

 	�������
��	����������!������
��	�����������"�
�	
�������	�
#�$%��������&'�
����($%)"�



�

����������	���
�����������

���������������� �
��������

�

���������	
���

�

��
'+��	�
��������
,�&��
�-���������������
�
�������,
�������
��������	�
������������
�
����	��#� �	���
� ,�&��	�� ���&������������	��������������	���������	�����
� ,
����
���� .����
�
,���'���
"��

�����������������
��	�����

�
�
�������
�,
��&��
��������	���
�������.�	�����&��������������
�����������	�
���

�

�� ���������	�
���	�������

�� �����	�

����

�� ��	�������

�

����������������	���

�

����	�
���������
�����	��#��	���
�,�&��	�����&������������	��������������	���������	�����
�
,
����
����.����
�,���'���
"��
�
/��&�������������������
������	�
������������
�����	����
�	,	�
�����,	��
��
��
����
����	�
���
	��	&��0,	�"�

����������������������
���������

�

���������������!�"#����.����0��� 123��4��.�

��������#$�%�&'�( �"��
!��� �

�������&)$*$+�"�.�"�5���
��
��	
�5��+
#�6�(789#������:$;"�

�������� **�"�����
�

��,���� )�)$"���	<����=
���

��-����('�"��	���>���	��

��.�����"�?7"$%$@%(�



�

����������	���
�����������

���������������� �
��������

�

��/����&$�0��1"���

��2�����#� !"��

���3�������"�($";$9"%8;�$$$%@%$�

���������"�������������������������������������������

��������4"�

�������	&(�* +����5& � 6�!"�����������������������������������������������������������������������

�������	&(�* +����('�)5�!"��

�

,���������������������78��������������
�

�
,��� �� �9:$'�� )�� ��&'*�'�"� �
��	��	� 
'&��
� �
� �������� +
����
� -����	�� ��� �A+��/+	�� ��
���B
�)�+�� ��� �	���)��� ��� )������
� ����	��#� ����� ��	-	�� 
� )CA	)
� �
� ����)��!
�

����+	
��"�

�
,�������'��)$� &;� ��)����&'*�'��$%�$9�%,"�
�
,��� �� 
�!�*� #$&(�!� �� ($*� 6�<�"�D��
�� ���	)��
�)������ �E%(7";((#7$� F���
� ��� �	��� �� ��	��)	�#�
�����
+��
�����	������
	�����	������������+����
�G"�

�
,�����
�!�*�$(' #�)���&5�!�)����&'*�'�"��E%",%8"$8%#($�F )�)	�!�
#���	!��
������<�������)	����
����������)����	�����	���+����
�G"��

�
�
,�,����*����)$���&'*�'�+��"�%(�)����"�
�
,�-� �� =&) �$� )$� *$�:5('$� �&5�!� )�� ��&'*�'�"���� ���
���� �
����
� ���� ���&�����
�#� ����)���#� 
�
�	����C�	
��
�+
����
"�
�
,�.�������!�)��6*$('�+���)�(�($*> +�("��
��	����������!������
�	������������
�
,�/� �� � �� $� ?�*@* �� )�� 6*$('�+��� )�(� ($*> +�("������C� ��)���� B�+	
C�	
�� �� �	��
�	��
� �����
����	<���
�����)�����H���������	���#�+
����	������+��	'����
"�
�
,�2� �� A' ! ��*@� �6�*$!?�(0$B5 6�#$&'�(� )�� ��&'*�'�)�� �5� ��&'*�'�&'$� C)$(�*$>$*D"�  �	�	<��C�
)����	�	�������	��)��
�������	
�������)������
����	����"�
�
,��3����(�($*> +�(�($*���6*$('�)�(�6�*�(E� �(��5�%5&� �&@* �(F�=�+	
C�	
�����	��)�������	��
��
��!�'	�	���
�"�



�

����������	���
�����������

���������������� �
��������

�

�

,���� �� ��&) +G$(0�*���� )$� 6�<�#$&'�"� ��-�)��
� �B�����
� ��I� 
� �I+	)
� �	�� �
� )/��
��'���������
������	�
���������
��)��	��������������
���
���B	�+��#���I�
��	��(,��
�
)/��+
�����"�

,��������)�(���&�@* �("��

,��������#$�$��H�)����&��"����������

,��������#$�$�&H�)���<I&� �"��3����������������������������������������������������������������������

,��,����H���&'����**$&'$"����.����

�
�(6$� % ��+G$(�'J�& ��("��
����	������	��	�������������������K�"��
D	��
��	��/)	+����	��-������
���
+���
���	�	+��
�����������)��!
��
���	����J�
�
��
�����-����	���������	�����
������	)��
������	<��
�J�

�	�-
��	+��#�+
��	-	����)��!
���������������
'��)������+	
��
�K�)������
�����	��"�
4���8���������������������A���78������	��"�
���������
�������
�����)������
J�
5�+!)��L����)
���
�����-����
��)�)������
�����	��J�
�������
�����	���������	��J�
�������
�����	���+
����	��J�
�������
�����	�������)��-/+	�J�
>����
#��-
+	���
����+
)��!�)��
����	�	+��
���"�
���A���78������	�������K	��LA�	���"�
��
+��	)��
���������	�
�����)������
�!	��C��	+�J�

��
+��	)��
�����������+��
������<�)��
���)����������C-����
�C���J�
���������������	B	+���
������<�)��
�J�
��
+��	)��
��������	)��<�������	B�+��
��������������	
�����C-����
�C���J�

�������
�����	���)��������-
�
J�
�������
�����	���)������C-�������	��J�

���A���78������	������������	���"�
.��	'�	�H������)������
���I��	+�J�
�
B	-����H�������	������H�����I��	+��J�
M����H������
�	������)������
J�
�������������	-���H�������+	�	�����	������H�����I��	+�������������'�	A������
J�

M����H�����)������
��)�-���
������B
�)��
������-����
���J�
M����H�����)�����H����)��	���)����������@��	
�"�

���A���78������	�����������������	�	�����"�
M)�������
�����
�	�������
+��	)��
�����)������
J�
���
����)������
���+
��
�������	���)��������@+
�	+	
��
J�

4	)��<��������
�#�B	���
�����B	�J�
�
��
���)	+�
'	
��-	+
�����	������H��J�

���A���78������A������	������"�



�

����������	���
�����������

���������������� �
��������

�

�	���)�������A�����
�)�+N	+�������	����
J�

����	�
�� ���)������
� �)� ��
+���
�� ��� �+

)	�� ����
� 
� ��
� ��+	
��� ��� ���-	�� ��I��	+�� ��
+
��)
����C-��"�

�$%$*I&� �(�$�K�(6 '� (�$#�B5$��'5�"��

�5'*�(� &%�*#�+G$("�

�

���5#$&'�("�
�

�� �I��������M���	����#���=����
)��
�����������	�/+	���
���������������4�-�	�J�

�� M�+�	��
�
����-�
�����+������F����
�C�����I+	+
�����-��G�@���������=�����������.��������

���
�J�

�� �
����
��
+	�����O��	)����������
J�

�� ����	��
�0�-��	���������	�
����=��/+	�����
+
�����J�

�� M�+�	��
�
��0��J�

�� ����	��
��
&������+�	���=����������P�	���.�	������ 	�
J�

�� ����	��
�0�-��	����
�=>���F=>��GJ�

�� ����	��
�0�-��	����
�M0���F�0�GJ�

�� 4	+�������=�+	
�)��
J�

�� .����C����D	-	�N+	����	�C�	��F����
����	+C���GJ�

�� .��
�	<���
�.0DM�.�F����
����	+C���GJ�

�� M�+�	��
�
����-�
���O'�	+
��F����
����	+C���GJ�

�� ����
���
+�)��
���A	-	�
�������C����+
��������F���+������	�GJ�

�� ����
���
+�)��
���A	-	�
�������C����+
��������F���+������	�G"�

�
�

-���MA��		��78�����A������������������������

�

�� ����������	
����	�����������������
��	����

��

����������	��
���������������������
������������
���������������
��
����
�������

��

	
��������
��������������������������
���������
����������� �!���"�#�����#���$�#�
��%�#�&
�����������

�� ��
���������������'����������������

�� ���������(�������������������������
��������
��������

�� 	
��������
���(�)��

�� �����������
*�
���������������������+,�����%��������-
����

�� ���������(������������./0���./0 �

�� ���������(�����������	(00���(+ �



�

����������	���
�����������

���������������� �
��������

�

�� ����
��������
���
���
���

��� %���������1����2
����0�
��������3��
������������ �

��� %�����4�����%(1	0%��3��
������������ �

��� 	
��������
�����������'5�������3��
������������ �

��� $������������
�����6�������������������
�����
�������
����3���� �

�

.���������7N����������A�	��C�������O���	�	
��O����P��O�����A����D�

�

���������	�
�����������������	�����������

�����
����������������	�������������������������������

�
�� ��#$�)��$#6*$(��$�����Q�

�� ��'��)$� & � ��)���!'$*�+��Q�

�� 
�!�*�#$&(�!�)����&'*�'�Q�

�� =&) �$�)$�*$�:5('$�5' ! ��)�Q�

�� �$'�!?�#$&'��)���!@5(5!��C'$1'��)��#$(#�D���($*��!'$*�)��

�

�� ��' >��)���!'$*�+��"��

�"� ���&�����F	B
�)���
�)
�	�
��
����&����#��
���A�)��
#��	����C�	
��
�+
����
#��	��P�	
�
��

�-
+	���
���������������GJ�

'"� �
�	B	+���
�����'�����+
������	��F����+	B	+����+��+�������������H��G"�

�




































































