
CHECKLIST
Manutenção 
Preventiva
para Hotéis
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Assegurar que a empresa externa 
de manutenção está a cumprir o 
contratado (SLA)

Inspecionar a cabine e o 
equipamento

Verificar fugas de óleo

Limpar o poço do elevador e a caixa 
de corrida

Testar o alarme de incêndio e de 
segurança

Elevadores e Montacargas
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Limpar os filtros de poeira

Limpar e desinfetar a bandeja

Analisar a água da bandeja

Substituir os filtros 

Limpar os filtros de água

Verificar fugas de óleo
e reparar, se necessário

Analisar ruídos e vibrações*

Inspecionar as correias de trans-
missão

Testar os pressostatos diferenciais

Unidades de Tratamento de Ar (UTAs)



Verificar o funcionamento geral
incl. dispositivos de segurança e a estanqueidade 
das válvulas, o termostatos, manómetros, flux-
ostatos, sensores

Verificar o estado das baterias de 
aquecimento e arrefecimento e 
limpar com jato de água

Medir a temperatura do ar 
(insuflação/ retorno)

Verificar o free cooling

Lubrificar componentes mecânicas 
e elétricas

Limpar os separadores de gotas e 
higienizar o sistema de drenagem

Controlar a corrosão 
e corrigir, se necessário

Verificar o isolamento das condutas

Reapertos mecânicos e elétricos

Inspecionar e limpar os ventiladores

Inspecionar a proteção anti-gelo

Substituir filtros, correias e outros 
consumíveis 
consoante o estado e/ou as recomendações do 
fabricante

(*) Análise de ruído e vibrações: também pode ser usada como um método de manutenção preditiva 
e manutenção baseada na condição. Frequências entre os 10-1000 Hz pode ser um sinal de falta 
de rigidez, desequilíbrios, desalinhamento, empenos, folgas, desgaste e problemas elétricos. As 
frequências entre 1000 - 10.000 Hz quase sempre estão associadas a falhas de rolamento, cavitação 
e problemas elétricos.
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Testar o funcionamento dos 
ventiladores dos condensadores

Verificar o isolamento térmico do 
evaporador

Verificar os níveis de óleo nos 
compressores

Medir o consumo dos compressores 
e dos ventiladores do condensador

Chillers
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Analisar os níveis de cloro, biocida, 
inibidores de incrustação e corrosão 
(todos os aplicáveis)

Purgar a água

Analisar a qualidade físico-química 
da água

Inspecionar e limpar os tabuleiro de 
condensados

Analisar o nível de bactérias 
aeróbias no tabuleiro

Vigiar a sujidade da água no 
depósito

Executar uma inspeção geral ao 
equipamento

Inspecionar o condensador e 
enchimento

Desmontar, limpar e desinfetar o 
sistema

Inspecionar o separador de gotas

Torres de Arrefecimento



Verificar as bolhas de ar no visor de 
líquido 

Verificar a pressão diferencial nas 
bombas de óleo dos compressores

Limpar e inspecionar o 
condensador

Verificar o funcionamento dos
fluxostatos

Verificar manómetros e 
termómetros 

Reapertar componentes elétricas 
e mecânicas, conforme necessário, 
incluindo os bornes dos motores

Verificar os térmicos de proteção

Analisar a acidez do óleo

Limpar o quadro elétrico e verificar 
a instalação elétrica

Controlo do sobre-aquecimento

Despistar a existência de corrosão 
na estrutura
e corrigir, se necessário
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Medir a temperatura da água

Verificar o indicador de nível da 
água

Medir a pressão com manómetro

Verificar do funcionamento geral: 
ruídos, vibrações, luz indicadora de 
tensão, luz indicadora de primeira 
chama, luz indicadora de segunda 
chama, contador de horas

Caldeiras



Verificar a existência de fugas de 
vapor ou água

Verificar as válvulas de segurança

Controlar a corrosão na estrutura
e corrigir, se necessário

Limpar o espaço e a estrutura

Cozinha Industrial
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Executar a limpeza geral e 
desinfeção da cozinha, incluindo 
câmaras frigoríficas
Monitorizar a temperatura em 
congeladores e câmaras de 
frigoríficas
Limpeza de arcas e câmaras 
frigoríficas, incluindo os 
condensadores, compressores e 
filtros

Limpeza das bocas de gás do fogão

Limpeza do exaustor

Verificar o sistema anti-congelação 
e retirar o excesso de gelo, se 
necessário

Verificar os níveis de gases de 
refrigeração

Verificar o estado das borrachas de 
vedação e do silicone em todos os 
equipamentos aplicáveis

Calibrar as balanças

Verificar todos os dispositivos de 
segurança

Controlar a corrosão e a oxidação 
de estruturas metálicas



Instalação Elétrica
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Verificar a instalação, incluindo 
sistemas de proteção, o 
transformador, as ligações, apertos, 
limpeza do quadro
Verificar quadros parciais, incl. a 
aparelhagem, os contactos, relógios 
programadores, controladores, 
estado dos contactores 

Termografia das ligações elétricas 
(**)

Verificar a ligação terra

Medir as resistências dos elétrodos 
de terra (serviço/ proteção)

Medir os consumos 

Limpar e verificar o posto de
transformação 

(**) Termografia: a termografia também pode ser utilizada como um método de manutenção baseada 
na condição para todos os quadros elétricos, incluindo para as bombas de água, rega, etc. Nesse 
caso, pode usar as leituras obtidas para ajustar a frequência da manutenção.

Gerador de back-up
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Inspeção do estado geral do 
equipamento

Limpar a área circundante

Verificar o nível de óleo do cárter e 
a pressão do óleo

Verificar os alarmes

Efetuar teste de lâmpadas

Verificar a tensão de recarga das 
baterias 



Verificar a temperatura da 
resistência

Verificar o tempo necessário para 
estar em funcionamento

Verificar o nível de combustível

Executar um teste em vazio
(mude para o modo manual)

Verificar a frequências, as tensões 
trifásicas e monofásicas depois de 
estabilizar a rotação

Verificar, em quente, a pressão do 
óleo e a temperatura da água

Lubrificar dobradiças

Verificar folgas nas válvulas

Reapertar os terminais no 
alternador e disjuntor

Executar limpeza geral do 
equipamento

Reapertar os apoios do motor e do 
alternador

Substituir óleo e filtros de óleo
verifique recomendações do fabricante

2 em 2 
anos

Substituir o filtro do combustível
verifique recomendações do fabricante

2 em 2 
anos
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Limpar os filtros das máquinas de 
secar

Verificar o nível de produto nas 
bilhas

Verificar as borrachas e outros 
sinais de desgaste

Lavandaria Industrial



Verificar fugas

Limpar o tambor das máquinas e 
área da lavandaria

Verificar e limpar os doseadores

Limpar a calandra

Lubrificar componentes mecânicas

Verificar o funcionamento das 
caldeiras da lavandaria

Verificar a canalização, para evitar 
que o efluente transborde

Verificar o sistema de drenagem, 
incluindo a proteção e válvulas 
anti-retorno

Verificar o isolamento dos tubos de 
vapor e água quente

Verificar os rolos das calandras e 
parafinar o berço

Verificar o termostato, cronómetro, 
temporizadores e entrada de água 
nas máquinas
Verificar o sistema elétrico, incluin-
do disjuntores, fusíveis, relés 
térmicos e a sinalização

Pontos de Água e Canalização
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Verificar e registar a temperatura 
da água quente nos acumuladores 
(>60ºC)

Analisar os níveis de cloro livre em 
pontos da rede

Descargar água nos pontos de 
menor fluxo, incluindo casas de 
banho públicas, de serviço e de 
quartos desocupados

Purgar os depósitos de água



Limpar os filtros de água

Verificar e registar a temperatura 
nos pontos terminais (>50ºC)

Limpar e calibrar os autómatos de 
controlo

Verificar os purgadores dos 
depósitos e das tubagens

Desincrustrar chuveiros, os crivos e 
desinfetar com um produto de pH 
neutro

Desinfetar cascatas, bicos de cisne, 
fontes ornamentais e similares 

Analisar a água quente sanitária 
(depósito/quartos)

Verificar o estado das tubagens

Limpar a instalação

Analisar a água fria sanitária 
(depósito/quartos)

Substituir ânodos alumínio AQS 2 em 2 
anos

Substituir ânodos alumínio AFS 3 em 3 
anos

Substituir ânodos titânio AQS 10 em 10 
anos

Piscinas e Spas
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Testar o pH 
(e corrigir, se não se encontrar no intervalo de 
7.2-7.6)

2 em 2 
horas

Testar o nível de desinfetante
(se for cloro, deve estar entre 1-1.5 ppm)

2 em 2 
horas

Recircular a água para filtração e 
desinfeção com biocida

4 em 4 
horas

Testar a alcalinidade da água
(e corrigir, se não se encontrar no intervalo de 
80-200 ppm)

4 em 4 
horas



Testar a dureza cálcica
(e corrigir, se não estiver entre 150-200 ppm)

4 em 4 
horas

Renovar a água da piscina
(2-5% do volume em piscinas e 20% nas piscinas 
das crianças)

Limpar os bancos da sauna e as 
cabines de banho turco

várias 
vezes

Limpar os cestos de skimmer, 
grelhas e descarga de over-flow

Escovar as paredes e aspirar o 
fundo

Desinfetar as escadas, pranchas e 
área circundante

Limpar os jatos de impulsão, as 
grelhas, caleiras de transbordo e 
cestos de retenção no jacuzzi

Lavar e retrolavar a areia do filtro
(ou antes, se a pressão do manómetro estiver no 
amarelo)

Limpar o pré-filtro da bomba de 
recirculação

Limpar a válvula de retenção

Repor as pastilhas de cloro, as 
doses de antialgas e os 
controladores de pH

Desinfetar banhos turcos e saunas

Inspecionar e limpar os injetores de 
água

Limpar as paredes da sauna com 
um produto próprio para madeiras

Analisar a qualidade físico-química 
da água

Análise à legionella

Verificar o funcionamento dos filtros

Verificar e limpar o aquecedor da 
sauna e banho turco
(deve deixar arrefecer o aquecedor algumas 
horas antes)

Desligar o motor
Invernação
da piscina

***



Limpar a piscina, incluindo paredes 
e aspiração de fundo

Invernação
da piscina

Cloração de choque com tricloro
(adicionar cloro em pó 10gr/ m3)

Invernação
da piscina

Analisar o pH Invernação
da piscina

Colocar o sistema de filtragem em 
funcionamento contínuo, na posição 
manual, durante um dia

Invernação
da piscina

Colocar o invernador na água e 
recircular durante 4 horas, com as 
torneiras de skimmer, ralo de fundo 
e retorno (concentração de 0.5l/ m3)

(dependendo 
do período de 
invernação)

Invernação
da piscina

Limpar o filtro depois de colocar o 
invernador

(dependendo 
do período de 
invernação)

Invernação
da piscina

Colocar o motor em circulação 
automática 2 horas por dia

Invernação
da piscina

Colocar a cobertura de inverno e 
limpar a coberta da piscina, nas 
duas faces, com cloro

Invernação
da piscina

Colocar o nível da água abaixo dos 
skimmers, nas zonas em que há 
risco de congelação

Invernação
da piscina

Verificar a bomba de recirculação, 
os manómetros e a turbina

Verificar o funcionamento dos filtros 
em pressão

Limpar o reservatório intermédio

(***) Se em vez da invernação da piscina opta por esvaziar o tanque durante a temporada baixa: 
tenha em consideração medidas de manutenção extra. Antes de esvaziar a piscina, deve-se verificar 
sempre o dreno. Quando reabrir, deve desinfetar a piscina cuidadosamente, voltar a colocar as doses 
iniciais de biocida, antialgas e controladores de pH, e fazer análises à água.
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Fazer uma revisão elétrica e 
recalibrar com os valores de fábrica

Lubrificar os equipamentos, 
incluindo passadeiras, máquinas 
elípticas e rodas de bicicletas

Inspeccionar sinais de desgaste 
do equipamento e verificar que a 
máquina continua a ser segura

Verificar que os pesos nas 
máquinas de musculação são 
ajustados

Ginásios
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Verificar a temperatura e a pressão 
do primário

Verificar se a cobertura e a caixa 
apresenta sujidade, deformações 
ou condensações ou outras a
nomalias

Verificar se as juntas têm 
deformações, degradações ou 
fissuras

Controlar a corrosão e oxidação na 
estrutura

Limpar o purgador e a cobertura do 
coletor

Verificar a válvula de segurança

Reapertar os parafusos da caixa

Limpar o purgador

Painéis Solares



Verificar o nível de líquido

Verificar a pressão do vaso de 
expansão
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Inspecionar o estado geral da 
central, incluindo os níveis de 
fornecimento de água, os níveis de 
pressão, as válvulas de alívio e as 
válvulas de seccionamento

Verificar a lubrificação das bombas 
de incêndio

Reduzir a pressão de água para 
simular o arranque 

Ensaio em circuito fechado

Medir os consumos em 
funcionamento

Verificar os manómetros e as 
temperaturas

Lubrificar rolamentos 

Efetuar uma limpeza geral

Central de Bombagem para Serviços de Incêndio
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Verificar o funcionamento de 
alarmes de segurança

Verificar os equipamentos de 
deteção de fumo, temperatura e 
monóxido de carbono

Outros equipamentos de segurança
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Verificar o funcionamento de 
portas, janelas, lâmpadas, telefone, 
ligação de internet, mobiliário e a 
pressão de água no WC, secador, 
limpar espelhos e vidros

Antes do 
check-in

Limpar os frigoríficos de mini-bar

Limpar as juntas de mosaicos com 
produto próprio

Virar os colchões

Limpar ninhos e sujidade nos 
telhados e terraços

variável

Controlo de pragas, incl. 
inspecionar orifícios, drenos, ralos e 
outras fontes de pragas

variável

Mudar os guardanapos do 
restaurante

Limpeza da fachada

Limpeza profunda de sofás, 
tapetes e alcatifas

Serviços de conforto



Limpar o colchão a fundo e 
trocar coberturas

Mudar o stock de roupa de cama, 
roupões e atoalhados

Verificar o mobiliário das áreas 
comuns, incl. o mobiliário de exteri-
ores, balcões do bar, etc.

Trocar os colchões 5 em 5
anos
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Manutenção de canteiros e zonas 
ajardinadas

variável

Podar plantas e cortar a relva variável

Limpar dos aspersores de rega au-
tomática e os filtros

Medir o pH e fertilizar conforme 
necessário

Verificar o controlador e a bomba 
do sistema de rega

Verificar pérgolas, bancos, baloiços 
e similares

Jardinagem e Espaços Exteriores

Escapou-nos alguma coisa?
Entre em contacto com manuel@infraspeak.com e dê-nos o seu feedback.

mailto:manuel@infraspeak.com
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Sobre a Infraspeak
A Infraspeak é uma Plataforma Inteligente de Gestão de Manutenção 
(IMMP) que traz excepcional conectividade, flexibilidade e inteligência às 
suas operações.

Tenha total controlo e construa a sua própria solução de gestão de 
manutenção, capaz de responder aos seus próprios desafios operacionais. 

Online. Offline. Atrás da secretária ou no terreno. A Infraspeak liga a 
sua equipa aos seus planos, os seus planos aos seus objetivos e os seus 
objetivos à inteligência de que precisa para preparar as suas operações 
para o futuro. 

Fale com a nossa equipa de especialistas e entre em dados, inteligência e 
automação.

A manutenção inteligente começa aqui.

Saiba Mais
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