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EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Fluxograma dos processos de inspeção técnica e manutenções realizadas pela empresa. 
Por Waldir Pereira 
 

 ‘ a) As condições de acesso e sinalização do extintor de incêndio; (somente quando realizada no cliente); b) Identificação do fabricante; c) As condições da lacração, ou seja, inviolabilidade do extintor; d) data da última manutenção e do último ensaio hidrostático, os prazos limites 
para a execução dos próximos serviços, validade dos mesmos e se são mantidas as condições que preservem a garantia dada aos serviços; e) O quadro de instruções, legível e adequado ao tipo e modelo do extintor de incêndio; f) Os aspectos dos conjuntos roscados; g) O 
conjunto de rodagem e transporte; h) As condições aparentes da mangueira de descarga, punho e esguicho difusor, quando for o caso; i) O cilindro ou recipiente do extintor de incêndio e seus componentes aparentes, quando a presença de sinais de corrosão, danos mecânicos ou 
térmicos; j) O ponteiro do indicador de pressão na faixa de operação; k) A existência de todos os componentes aparentes; l) A desobstrução do orifício de descarga (esguicho); m) Para extintores e cilindros com carga de CO2: M1) Registro da massa do extintor u cilindro completo 
com carga e da massa do extintor vazio, e a identificação de quem promoveu os registros (executante); m2) A faixa de operação do extintor deve constar no quadro de instruções; n) Conferência da carga real de gás expelente: n1) Cilindros de CO2: verificação da massa; n2)  
Cilindros de N2: verificação da pressão. Nota: Para ambos os casos confrontar: n1- com o gravado na válvula e n2- com o indicado no quadro de instruções ou no manual técnico do fabricante e na ausência desses pelo critério da empresa. 

Qualquer não conformidade determina. 

Manutenção de 1º nível consiste em: Manutenção de 3º nível consiste em: 

Manutenção de 2º nível, consiste em: 

Limpeza dos componentes aparentes. 

Reaperto de componentes roscados  
que não estejam submetidos à pressão. 

Colocação do quadro de instruções, quando necessário,  
conforme o anexo C da Portaria nº 173/INMETRO/2006. 

Substituição ou colocação de componentes que não 
sejam submetidos à pressão, conforme o Anexo B da 
Portaria nº 173/INMETRO/2006. 

Expedição, quando o serviço for efetuado nas 
dependências da empresa. 

Remoção da pintura caso apresente, corrosão, amassados ou reparos 
de solda. Caso não apresente qualquer dos eventos, a pintura deverá 
ser mantida. 

Identificação e execução do ensaio hidrostático de alta ou baixa 
pressão, conforme o caso. 

Ensaio hidrostático da válvula de descarga de alta ou baixa pressão, 
conforme apropriado. 

Ensaio hidrostático da mangueira de alta ou baixa pressão, conforme 
apropriado. 

Pintura para os recipientes e cilindros aprovados no ensaio hidrostático. 

Aprovado 

Descartar o recipiente ou cilindro e com a permissão do proprietário, 
destruí-lo. 

Expedição. 

Desmontar completamente o extintor. 

Verificar a necessidade do recipiente ou 
cilindro ser submetido ao ensaio hidrostático.

Verificação da carga 

Limpeza de todos os componentes e desobstrução (limpeza 
interna) dos componentes sujeitos ao entupimento.

““ Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e calibragem das 
roscas dos cilindros de alta pressão - roscas ¾” 14NPT ou ¾” 14NGT ou 3/8”

Verificação das superfícies interna e externa, quanto a 
existência de danos e corrosão além do admitido.

Regulagem da válvula de alívio entre 16 ou 18 kgf/cm2 Ξ 1,6 a 1,8 
MPa, unicamente para extintores do tipo pressurização indireta.

Regulagem estática do regulador de pressão com 14kgf/cm2 ou 
1,4 MPa, quando aplicável.

Verificação do indicador de pressão quanto ao vazamento e 
indicação da pressão para extintores do tipo pressurização direta.

Exame visual dos componentes de material plástico, com auxílio 
de lupa, os quais não devem apresentar rachaduras ou fissuras.

Verificação do tubo sifão quanto: ao comprimento, chanfro e rosca. 

Verificar vazamento na válvula de descarga através do ensaio pneumático, bem como 
avaliação de todos os componentes, podendo acarretar na realização de ensaios e 
em substituição dos componentes que não atendam as especificações técnicas. 

Para os modelos de pressurização indireta, fixar o cilindro lateral de pressurização. 

Para os tipos; Pó e à base d´água efetuar o envasamento do agente extintor, como 
apropriado e colocar o conjunto válvula de descarga, indicador de pressão e tubo 
sifão, não esquecendo de colocar o anel amarelo de identificação da manutenção.  
Para o extintor de CO2 colocar o conjunto válvula de descarga, tubo sifão, verificar a 
gravação da válvula, depois envasá-lo. Não esquecer do anel amarelo.

Apertar a válvula de descarga e promover a 
pressurização. 

Efetuar a verificação da estanqueidade. 

Substituição do quadro de instruções, 
conforme apropriado de acordo com o anexo 

C da Portaria nº 173/INMETRO/2006. 

Colocação da trava e lacre. 

Fixação do selo de identificação da 
conformidade e etiqueta auto-adesiva 
contendo a declaração e condições da 

garantia. 

Efetuar o registro dos componentes 
substituídos, quando aplicável. 

Colocação da mangueira de descarga, e 
quando extintor de CO2 o esguicho difusor, 

punho e suporte da mangueira. 

Inspeção final e se aprovado encaminha-lo à 
expedição.

Na inspeção técnica verifica-se 

Sim 

Não 


