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Introdução: 

Imperator - Centro Cultural João Nogueira é um centro cultural público do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O governo estadual cedeu o
terreno à prefeitura do Rio de Janeiro, que deu início, em 2011, às obras de transformação do espaço em Centro Cultural João Nogueira. O nome do espaço
homenagearia o cantor e compositor João Nogueira, nascido e criado no Méier. João era integrante da ala de compositores da Portela e fundador do bloco Clube
do Samba, que ajudou a revitalizar o carnaval de rua carioca.

 
SITUAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO IMPERATOR:

 
Na vistoria realizada dia 02/12, fomos verificar o estado que se encontra os equipamentos de ar condicionado do Centro Cultural João Nogueira

e vimos alguns pontos que precisam de uma certa atenção.
 

MAQUINÁRIO DO FOYER
Na vistoria, segundo Nelson (técnico da manutenção), essas duas máquinas que atendem ao foyer não estão funcionando e uma delas a placa de

comando está em curto e as serpentinas estão furadas. 
 





 
 

MAQUINÁRIO O TEATRO
Já as máquinas do teatro, só metade está em funcionamento, a lã de vidro que reveste o duto, a maioria está gasgada ou desgastada provocada

pela exposição ao tempo. O Contator de uma das máquinas está queimada, os filtros estão com sujidade, os compressores das máquinas precisam de cargas de
gás e na máquina que não funciona todos os 6 compressores precisam ser trocados por novos. Encontramos também vários vazamentos de óleo e no quadro de
comando o ar que funciona chega em um momento do dia que ela esquenta e desarma, tendo que armá-lo de novo. As bombas estão rodando sem ventoinha
podendo a qualquer momento queimar.





 

REFERÊNCIA DAS MÁQUINAS

 



CONCLUSÃO
Com esta visita vimos como está instável as máquinas de ar condicionado, com peças quebradas, placas de comando queimadas ou em curto,

bombas sem ventoinha podendo queimar a qualquer momento, maquinário sendo sobrecarregado por causa das outras que não estão funcionando, compressores
sendo sobrecarregados precisando de manutenção e cargas de gás e alguns deles precisando ser trocados. Também conversamos sobre a limpeza dos dutos e o
Técnico de Manutenção Nelson, nos informou que a última vez que fizeram a limpeza foi no início de 2018, depois disso nunca mais teve uma manutenção
adequada para a limpeza dos mesmos. Sem a manutenção necessária, aos poucos os equipamentos irão se degradar.
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