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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS PREDIAIS

• A manutenção de sistemas hidráulicos prediais compreende um 
conjunto de atividades necessárias para garantir o controle do 
desempenho no nível pré-estabelecido para o sistema e um 
programa contínuo de ações capazes de evitar e/ou corrigir 
deficiências no sistema e, desta forma, assegurar o seu perfeito 
funcionamento.

• O serviço de manutenção deve ser realizado atendendo às 
recomendações disponíveis no manual do usuário, elaborado pelo 
projetista deste sistema com o objetivo de estabelecer 
procedimentos de uso e de manutenção compatíveis com os 
sistemas, componentes e materiais especificados. Caso o sistema 
em estudo não disponha desse manual, podem ser utilizados os 
procedimentos gerais para a realização desta tarefa, apresentados 
neste capítulo.



TIPOS DE MANUTENÇÃO:

• PREVENTIVA

• CORRETIVA

• URGÊNCIA



• A manutenção preventiva objetiva reduzir a 
probabilidade de ocorrência de desempenho a um

• nível inferior ao pré-estabelecido nas fases de projeto e 
de construção do sistema. São providências que buscam 
prevenir e/ou evitar qualquer anormalidade no 
funcionamento do sistema. Na manutenção preventiva 
está incluída a atividade rotineira de inspeção física, 
previamente programada, de todas as partes do sistema, 
em busca de sinais de deterioração.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA



MANUTENÇÃO CORRETIVA

• A manutenção corretiva é realizada com a 
finalidade de corrigir alguma anomalia, e ainda 
atingir um determinado desempenho. A forma 
de intervenção é específica para cada caso, em 
função do tipo de problema envolvido e dos 
remanejamentos necessários. Não é programada 
como a preventiva, porém pode ser evitada 
quando se tem uma manutenção preventiva 
eficiente. 



Manutenção de URGÊNCIA

• A manutenção de urgência é aquela conduzida 
nos casos de acidentes e compreende os 
serviços realizados para a correção imediata dos 
danos por eles causados.

• No entanto, ao ser adotada uma rotina 
sistemática de manutenção preventiva o sistema 
manterá os mesmos níveis de desempenho, para 
o qual foi projetado, por um período muito 
maior, e ainda, contribuirá para a redução de 
desperdícios de água.







CISTERNA

• Teste da cisterna 
deve ser feito sempre 
que houver uma 
suspeita de 
vazamento hidráulico.



Problemas na ausencia ou inificiencia das V.R.P.s








