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IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA 
 

PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS PREDITIVAS X CUSTOS 
 
Poderá a empresa estar consultando a Assessotec sobre a possibilidade do estudo de uma proposta global de um 
conjunto de Planos Preditivos, que poderá ser associado à elaboração do Prontuário Técnico dos Sistemas e 
Instalações Elétricas, que devem ter organizado em sua empresa. 
 
Este é um aspecto interessante para a empresa, uma vez que terá conhecimento das diversas condições para 
estas análises, podendo ter em mãos informações sólidas de investimentos que deverão ter que estar assumindo 
para uma segura regularização das diversas instalações, com previsões importantes que visam futuros 
investimentos, com a certeza de que terão melhor controle e, conseqüentemente, uma maior produtividade e 
rentabilidade. 
 
Assim, podemos propor um custo mensal para a execução dos levantamentos gerais, com uma prévia visita local, 
para conhecimento de suas instalações, que deverá ser por nós cobrado, a fim de poder elaborar uma proposta 
concreta para a empresa. 
 
A seguir seguem alguns exemplos de aplicações: 
 
Plano nº. 1 - Manutenção nas Caldeiras - NR-13 
 

 Revisões anuais nas válvulas de segurança. 
 

 Aferição e Calibração na instrumentação de controle. 
 

 Medição de espessura para avaliação de desgastes nas tubulações. 
 

 Avaliação de desgaste nos balões e área de mandrilhamento dos tubos. 
 

 Inspeções de Segurança conforme NR-13, interna e externa. 
 

 Procedimentos para manutenção corretiva. 
 
Plano n°. 2 - Manutenção na parte Elétrica 
 

 Termografia nos circuitos elétricos de entrada de força e CCM’s. 
 

 Termografia de motores acima de 50 cv. 
 

 Medição de vibração de motores acima de 50 cv ou 3600rpm. 
 

 Calibração dos relés térmicos de motores e inspeções de fusíveis para coordenação. 
 

 Calibração dos relés de Média e Alta Tensão. 
 

 Limpeza e revisão dos cubículos e CCM’s. 
 

 Medição de malhas de terra de Cabines e Subestações e, da própria planta da unidade fabril. 
 

 Revisões em sistemas de pára-raios e proteções contra surtos elétricos transitórios. 
 

 Verificações de vedações de tubulações, luminárias, caixas de passagens, etc., em instalações EX. 
 

 Planejamento de revisões em circuitos de iluminação. 
 
Plano n°. 3 - Medição de Vibração e Ferrografia de Óleo em Equipamentos Rotativos Especiais 
 

 Medição de vibração para análise do estado do balanceamento. 
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 Ferrografia do óleo para determinação das condições da máquina. 
 

 Termografia para complementação de informações. 
 

* Centrífugas, Turbinas e Geradores de Força, Compressores a Ar, Amônia, Motores acima de 50cv ou de 2 
pólos, etc. 

 
Plano nº. 4 - Manutenção em Câmaras Frigoríficas 
 

 Inspeção termográfica para detecção de vazamentos. 
 

 Inspeção visual para análises de limpeza e conservação. 
 

 Aferição e Calibração da instrumentação. 
 
Plano nº. 5 - Manutenção em Linhas de Vapor 
 

 Termografia para detecção de mau funcionamento de purgadores. 
 

 Termografia para detecção de vazamentos de calor. 
 

 Inspeções visuais para análises do estado das isolações. 
 

 Aferição e Calibração da instrumentação de superaquecedores e controladores. 
 
Plano nº. 6 - Manutenção em Linhas de Frios 
 

 Idem para linhas de vapor, à exceção dos purgadores e dessupers. 
 
Plano nº. 7 - Manutenção da Pintura 
 

 Inspeções periódicas visuais, por área, feita por especialistas em aplicações de obras civis. 
 

 Medição de espessura de camada de tinta em casos especiais. 
 

 Análise de corrosão localizada. 
 

 Padronização de cores. 
 
Plano nº. 8 - Manutenção e Revisão em Bombas 
 

 Determinação de tipos de reparos a serem feitos. 
 

 Padronização de materiais, gaxetas, selos e vedantes. 
 

 Medição de vibração em bombas acima de 1800rpm. 
 

 Inspeção de campo e termografia em casos especiais. 
 
Plano nº. 9 - Manutenção e Revisão em Motores Elétricos 
 

 Determinação de tipos de reparos a serem executados. 
 

 Padronização de materiais, gaxetas e selos utilizados. 
 

 Medições de vibração acima de 50cv e 3600rpm. 
 

 Padronizações de vedações para caixas, cabos, carcaças e rolamentos. 
 

 Verificação das condições de aterramentos de carcaças. 
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 Padronização dos tipos de rolamentos utilizados. 
 

 Introdução de rolamentos blindados para simplificação da lubrificação. 
 
Plano nº. 10 - Manutenção na Rede de Hidrantes 
 

 Testes hidrostáticos na rede para medir vazamentos. 
 

 Calibração das válvulas de segurança e manômetros. 
 

 Testes manuais em válvulas de manobras conforme NR-23. 
 

 Manutenção periódica em caixas e válvulas. 
 

 Manutenção periódica no sistema de alarme de incêndio. 
 

 Verificações visuais e teste nos acessórios de combate a incêndio. 
 

 Verificações e manutenção periódica nos extintores de incêndio 
 
Além dos Planos citados, existe ainda, uma série de áreas e equipamentos que merecem atenção e, que poderão 
estar sendo considerados pela área de Manutenção e Planejamento da empresa, como por exemplo: 
 

 Restaurantes; 
 Laboratórios de Pesquisas e Controles de Qualidade; 
 Centro de Processamento de Dados; 
 Bebedouros de água; 
 Sistemas de tratamentos de efluentes; 
 Sistemas e Aparelhos de Ar Condicionado; 
 Notação e Nomenclatura de Pintura em Equipamentos Mecânicos no Campo; 
 Diagramação Visual e Sinalização das Instalações; 
 Atualização dos desenhos e documentos do Prontuário Técnico da empresa; 
 Notação e Nomenclatura de Pintura em cabines, subestações e circuitos elétricos; 
 Manutenção das instalações civis; 
 Manutenção no sistema de telefonia; 
 Manutenção nos sistemas de Acesso e Freqüência; 
 Manutenção nos sistemas de correias transportadoras; 
 Manutenção em poços artesianos e reservatórios de água; 
 Aferições de balanças rodoviárias; 
 Controle de ferramentas da Manutenção Elétrica, Mecânica e Civil; 
 Aferições, testes e controles de válvulas de segurança diversas (tanques de amônia e outros contendo 

inflamáveis, corrosivos, etc.); 
 Manutenção e Controle de EPI’s e EPC’s. 

 

 
 
"A força de trabalho em equipe, a segurança em suas atividades, somada a qualidade de seus produtos, as inovações 
tecnológicas e a crença de que sempre podemos mais somente pode ser garantida com a simplicidade, entendimento, 
organização, ordem, limpeza, asseio e, principalmente, disciplina de seus participantes”. 
  
"Os co-proprietários dos diversos setores de uma empresa devem ter bons hábitos e serem disciplinados para que, os trabalhos 
e ações possam ser bem sucedidos e, as metas de produtividades alcançadas”. 
  
Acreditamos que a Assessotec será útil, e que poderá estar somando resultados para uma melhor produtividade, 
rentabilidade e segurança da Empresa. 
 

 
 

EVITAR ACIDENTES E MANTER COMO META Nº 1 A SEGURANÇA SEMPRE SERÁ UM BOM NEGÓCIO 
http://www.assessotec.com.br      E-mail: assessotec@assessotec.com.br 


