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1. OBJETIVO 

Definir ações para minimizar o risco potencial à saúde, em face da permanência 

prolongada em ambientes climatizados. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Portaria Nº 3523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde; 

2.2 Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento abrangerá as gerências GEOPE e GQSMS que fazem parte do escopo 

de comercialização e distribuição de gás natural canalizado da Companhia de Gás do 

Amazonas - CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

 

4.1 GEOPE: Gerência de Operações e Manutenção. 

4.2 GQSMS: Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

4.3 SIEM: Software de Gestão de Manutenção. 

4.4 APR: Análise Preliminar de Riscos. 

4.5 Limpeza: procedimento de manutenção preventiva que consiste na remoção de 

sujidade dos componentes do sistema de climatização, para evitar a sua dispersão no 

ambiente interno. 

4.6 Manutenção: atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as 

características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas de climatização. 

5. RESPONSABILIDADES 

 
5.1 GERENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO/ GEOPE- Gerenciar todo processo de 

manutenção e controle, aprovar ações; 
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5.2 PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO/ GEOPE- Planejar e faz se cumprir o planejamento 

das manutenções, Replanejar manutenções dentro do mês vigente 

5.3 ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO/ GEOPE: Executar o plano de manutenção; 
 
5.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO/ GQSMS: Emitir PT – Permissão de 

Trabalho, quando necessário; Garantir o cumprimento dos requisitos de SMS desta 

Instrução de Trabalho. 

 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

 

6.1.  Planejamento 

6.1.1. Os micro-organismos e fungos, causam mais do que mau cheiro, causam doenças 

graves que infelizmente podem ser fatais. Para evitar isso é importante a correta 

higienização dos equipamentos de ar condicionados, portanto o planejamento é dinâmico e 

deve ser realizado de forma que não permita a proliferação destes organismos. 

6.1.2. O controle das manutenções será executado através do Sistema de gestão de 

manutenção - SIEM. 

6.2. Manutenção 

6.2.1. Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de 

limpeza, manutenção, operação e controle, visando a prevenção de riscos à saúde, 

observando as determinações abaixo relacionadas: 

a) manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, 

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou 

multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno. 

b) utilizar na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 

biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 
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c) verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de 

operação. Promover a sua substituição quando necessária. 

6.2.2. Os itens relacionados a seguir deverão ser efetuados em todas as manutenções: 

a) Limpar o filtro; 

b) Verificar o sistema elétrico e de consumo; 

c) Averiguar serpentinas do evaporador, do condensador e da mangueira de dreno; 

d) Conferir o isolamento térmico; 

e) Medir a pressão de equilíbrio do gás refrigerante; 

f) Limpar as bandejas coletoras de água 

g) Ajustar ruídos e vibrações incomuns. 

 

6.3. Periodicidade das Manutenções 

 

Limpeza do Filtro e higienização 

externa 

Mensal* 

 

Lavagem interna e externa do 

equipamento de A/C 
Semestral* 

Verificação do sistema elétrico dos 

equipamentos e instalações 
Anual* 

*Os tempos de manutenção devem ser reduzidos pela metade em casos de 

equipamentos que funcionam 24hs. 

 

6.4 Recomendações Importantes 

6.4.1 Melhorar a renovação do ar. Para isso, basta deixar frestas nas janelas para entrada 

de ar no ambiente. Este simples procedimento melhora a qualidade do ar e evita a 

proliferação de doenças no ambiente; 

6.4.2 Deixar copiadoras e impressoras a laser de grande porte em um lugar separado e 

com sistema de exaustão exclusivo; 
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6.4.3 Melhorar os procedimentos de limpeza. É recomendado não varrer superfícies fixas. 

A melhor solução é aspirar carpetes e promover a limpeza dos ambientes com produtos 

anti-bactericidas; 

6.4.4 Evitar vasos com plantas em excesso, que podem trazer problemas. Plantas e terra 

úmida favorecem a infestação de microrganismo no ambiente; 

6.4.5 Não utilizar ar-condicionado em obras e reformas. É imprescindível isolar o aparelho 

com plástico para evitar sua contaminação; 

6.4.6 Corrigir vazamentos e infiltrações de água. Focos de umidade contribuem para a 

proliferação de microrganismo. 

 
7. REQUISITOS DE SMS 

 

7.1 Aspectos e impactos ambientais e requisitos legais – Atentar para as orientações 

contidas nas normas NORCIG.SMS.05 e NORCIG.SMS.06 em todas as atividades 

desenvolvidas pela Cigás que tenham influência sobre o meio ambiente e que envolvam as 

atividades realizadas por terceiros em nome da Cigás, com a finalidade de mitigar ou 

eliminar os riscos ambientais; 

7.2 Utilizar todos os EPIs necessários e uniforme completo para realização das atividades, 

conforme descrito no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da 

Companhia; 

7.3 Seguir as recomendações contidas na norma NORCIG.SMS.04 e nas APRs 

relacionadas a atividade em execução; 

7.4 Em caso de geração de resíduos, atender ao estabelecido no NORCIG.SMS.09- 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – GRS. 

7.6. Em caso de emergência, atender a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE 

RESPOSTA – EOR, estabelecido no item 7.3 do NORCIG.SMS.08 - PLANO DE 

ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA – PAE e orientações contidas no 

NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes, Incidentes e Desvios. 
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8. REGISTROS 

8.1 Não aplicável 

 
9. ANEXOS 

 
ANEXO 1 - Etiqueta para Inspeção de Equipamentos de Climatização 

ANEXO 1 - Etiqueta para Inspeção de Equipamentos de Climatização 

 

 


