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Com a chegada de vacinas para imunizar a população diante do coronavírus e com a flexibilização das restrições 
governamentais, empresas e indústrias estão retomando as atividades. O longo período de paralisação ou 
a redução nas operações podem trazer muitos riscos. Quebras e danos em máquinas, incêndios, explosão e 
acidentes pessoais estão mais sujeitos a acontecer.

Esse cenário se deve ao fato de que com menos pessoas e 
investimentos, as inspeções e manutenções acabam sendo 
postergadas - ou realizadas de forma menos detalhados. 
Assim, vazamentos de gás, água, problemas em instalações 
e equipamentos elétricos e vários outros casos podem ser 
percebidos tarde demais, aumentando inclusive a gravidade 
dos danos.

Esta edição do boletim Riscos em Foco traz informações e dicas 
com o propósito de preservar bens patrimoniais e pessoais dos 
Segurados.
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Abaixo, algumas orientações importantes de segurança que deverão 
ser tomadas, antes do início ou retomada das atividades.

Antes de acender as luzes, verifique se não há “cheiro” característico do gás;

Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;

Verifique e realize teste de estanqueidade da mangueira e tubulação de GLP, GN, acetileno, 
hidrogênio, etc.;

Inspecione interior da canaleta subterrânea de cabos elétricos, verificando se não há acúmulo 
de água, umidade excessiva, danos no material isolante do cabo por roedores, a fim de evitar o 
curto-circuito; 

Antes de religar a chave geral do QGDBT, CCM, CLP, quadros e painéis elétricos, verifique se não 
há animais como répteis, gambás, roedores e pássaros nos interiores, fechando o circuito;

Verifique o interior da subestação primária e secundária, se não há ninhos de pássaros, colmeias 
de abelhas, etc.;    

Inspecione o interior da sala elétrica e subestações, verificando se não há indícios ou goteiras de 
água;    

Antes de ligar aparelhos e equipamentos elétricos, inspecione toda a fiação elétrica se não há 
danos no material isolante e descascados, a fim de evitar a eletrocussão e curto-circuito;    

Ao religar a chave de QGDBT, acione gradativamente uma a uma, a fim de evitar a sobrecarga do 
circuito;   

Realize revisão geral do sistema de hidrantes (e sprinklers quando tiver), quanto ao funcionamento, 
vazamentos, ausência de pertences, drenagem da rede, etc.;

Realize revisão geral do sistema de detecção e alarme de incêndio, quanto ao funcionamento, 
nível de carga de baterias, etc.;
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Não custa lembrarmos de cuidados básicos de prevenção
contra novo coronavírus Covid-19:

Use a máscara o tempo 
todo, sempre que sair.

Lave e higienize 
frequentemente as mãos 

com água e sabão ou 
álcool gel.

Evite contato físico direto 
e mantenha distância de 
no mínimo 1,5 metro das 

outras pessoas.

Sempre evite 
aglomerações.

Mantenha os ambientes
bem ventilados.

Limpe e desinfete objetos 
e superfícies tocados com 

frequência e não compartilhe 
objetos pessoais.




