
CASE DE SUCESSO

PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO 
E CONTROLE (PMOC): PROJETO APAE

        A Jovens Projetistas atua em diversas áreas dentro da mecânica, entre elas: Desenho 2D e
3D, padronização de peças, desenvolvimento de produtos e projetos de PMOC. Hoje iremos
relatar como criamos o Plano De Manutenção, Operação e Controle do Sistema de Climatização
presente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guaratinguetá,
melhorando assim a qualidade do ar de todos os ambientes existentes no estabelecimento.

EQUIPE DO PROJETO:

Aaron Rondelo Victor CerqueiraLeonardo França

Roberto Kenji José Vitor



NECESSIDADES DO CLIENTE

       O PMOC é necessário e exigido para todos os estabelecimentos de uso público ou coletivo,
ou seja, trata-se de um documento regulamentador que determina quais atividades de
manutenção deverão ser feitas no sistema de climatização, suas periodicidades e quais
precauções o proprietário do estabelecimento deve tomar para que o ar dos ambientes em
questão mantenha-se sempre puro, controlado e confortável para todos.

Portanto, diagnosticamos que na APAE havia equipamentos de ar-condicionado e climatizador
sem rotinas de manutenção, fator que traz impurezas para o ar e mal funcionamento dos
aparelhos. Percebemos também que a Proprietária da Instituição não possuía conhecimento da
forte fiscalização que a Agencia Brasileira De Vigilância Sanitária (ANVISA) procede em razão
do PMOC, muito menos que a falta deste documento poderia lhe trazer prejuízos financeiros
através da multa determinada para infração da Lei Federal 13.589 criada em 2018.

COMO SOLUCIONAMOS O PROBLEMA?

          Após a aprovação do cliente, nossa equipe visitou o local para fazer o levantamento das
informações sobre os ambientes como Área climatizada, circulação de pessoas e elementos que
produzem calor (ex: Aparelhos eletronicos e janelas). Coletamos também os dados das
máquinas instaladas como capacidade em BTU/H, marca, modelo e o estado de funcionamento
 dos mesmos. Além disso, conhecemos a toda a estrutura e planta da Associação.

Planilha organizadora de dados -  Excel

Fonte: Autoria Própria



       Em seguida colocamos os dados coletados em uma planilha para melhor visualização. A
partir desta planilha começamos a conferencia de carga térmica em cada ambiente, ou seja,
calculamos, com base nos dados, o calor produzido em cada ambiente e comparamos com a
capacidade de retirada de calor que cada equipamento apresentava respectivamente. 

         Feito isso, nós definimos os tipos de aparelhos que havia no sistema e concluímos que os
ar-condicionados eram todos do modelo Split HW e o climatizador era Industrial, então,
definimos as atividades de manutenção compatíveis e suas periodicidades e adicionamos na
planilha elaboradora de PMOC.

       Antes de avançar no planejamento, transferimos também os dados coletados para a planilha
elaboradora afim de tornar visível para os fiscais da ANVISA. Isto posto, iniciamos a montagem
do Cronograma de Manutenção segmentando os ambientes em setores para facilitar a logistica
dos técnicos responsáveis pela execução das atividades. Em cada setor criamos um cronograma
baseado no calendário da APAE, onde cada grupo de atividade segue sua periodicidade
determinada, sendo ela Mensal, Trismestral, Semestral ou Anual. Respeitamos, também o
período letivo e programamos as manutenções anuais nos meses de férias.

Após finalizarmos o cronograma um membro da equipe trouxe a brilhante ideia de tornar visível
os setores identificando-os na planta baixa do prédio e separando por cor cada um deles. Então,
anexamos esse esquema ao PMOC, aprimorando ainda mais a futura logística de manutenção.

Atividades de Manutenção - formato PDF

Fonte: Autoria Própria
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Cronograma de Manutenção - formato PDF
Fonte: Autoria Própria

Diagrama de Setores -  formato PDF
Fonte: Autoria Própria

       Finalizado o Cronograma De Manutenção dos ar-condicionados e climatizador, inserimos
todas as orientações necessárias a seguir caso os aparelhos apresentem algum defeito
caracterizando manutenção corretiva como incêndio, congelamento, vazamento de água, entre
tantas outras situações que podem ocorrer.



 

 

        Em seguida partimos para edição e ajustes finais do nosso Plano de Manutenção ajustando o
tamanho das coluna, linhas, fonte, mudando cores das células, posição e sequencia dos tópicos.
Além disso nós inserimos todos os dados cadastrais do Proprietário e do Responsável Técnico na
primeira página para facilitar a identificação, criamos uma capa com nosso logo e cabeçalho.

Recomendações técnicas - formato PDF 

Fonte: Autoria Própria

Página Inicial PMOC - formato PDF 
Fonte: Autoria Própria



Por fim, enviamos o arquivo convertido em PDF ao Engenheiro Mecânico. O mesmo revisou o
documento com base nas normas da ABNT e emitiu a ART para anexarmos ao PMOC, então foi
entregue ao cliente por meio de uma reunião presencial onde foi apresentado o projeto.

ENTREGA DO PROJETO

Entrega do projeto feita pelo membro da Diretoria de Mecânica, Leonardo França, para 
Proprietária da APAE, Maria de Lourdes Oliveira Abreu Tomazini

Fonte: Autoria Própria

NPS do cliente - Forms Google

Fonte: Autoria Própria



CONTATO ONDE ESTAMOS

contato@jovensprojetistas.com

Segunda a Sexta, das 08h00 às 17h00
Estamos localizados no Departamento de Engenharia
Civil da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá -
FEG/UNESP
Av. Ariberto Pereira Cunha, 333
Bairro: Portal das Colinas 
Guaratinguetá/SP

COMO FOI TRABALHAR COM A APAE

     Para nós, da Jovens Projetistas, foi uma grande honra trabalhar para uma Instituição tão
importante como  APAE. Essa oportunidade gerou um crescimento muito grande para toda equipe
nos proporcionando a oportunidade de testar nossos limites e aprofundarmos nossos
conhecimentos na área de PMOC e Climatização. Percebemos a evolução criativa de toda a
equipe em relação a um projeto cheio de normas e restrições. Além disso, a nossa relação com o
cliente desde o início foi muito boa e transparente o que tornou o trabalho satisfatório e eficiente de
modo a entregarmos um resultado de altíssima qualidade.
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