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NOTA TÉCNICA nº 08 - SEA 

1. Título: Orientação para prestação de serviços técnicos de manutenção 

preventiva em fontes de alimentação ininterrupta (No breaks) com potência 

nominal acima de 10KVA. 

 

 

2. Versão: 001 – 2014 

 

 

3. Assunto: Manutenção de Instalações e Equipamentos.  

 

 

4. Palavras-chaves: manutenção, preventiva, No breaks. 

 

 

5. Legislação pertinente: NBR-5410. 

 

 

6. Objetivo: Estabelecer critérios mínimos para a manutenção preventiva de No 

breaks em todas as unidades do MPF onde estes equipamentos se encontrem 

instalados, devendo preferencialmente compor o rol de obrigações em contrato de 

manutenção continuado das instalações elétricas. 

 

 

7. Conteúdo: 

O presente documento tem como propósito estabelecer orientações para a 

realização de manutenções preventivas em No breaks no âmbito das unidades do 

MPF. A execução destes serviços é imprescindível para a preservação e 

conservação das características de funcionamento, segurança, higiene e conforto 

das edificações do MPF. 

 

Os serviços de manutenção preventiva têm por objetivo evitar a ocorrência de 

defeitos em todos os componentes dos sistemas, conservando-os dentro dos 

padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, podendo ser 

executados por meio de: 

 

a) Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações e equipamentos, 

seguindo programa (rotina) de manutenção recomendado pelos fabricantes dos 

equipamentos e pelos fiscais do MPF; 

 

b) Revisão: Atuações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de 

reparos, limpeza ou reposição de componentes; e 
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c) Acompanhamento: leituras, registros, testes e análises. 

 

A Contratada deverá providenciar junto a cada equipamento uma pasta com as 

fichas de controle de manutenção, nas quais deverão constar, entre outras 

informações, as datas das manutenções realizadas, a descrição geral, o técnico 

responsável pela execução e um campo para observações pertinentes. 

 

A seguir são apresentadas as rotinas mínimas de manutenção preventiva a serem 

realizadas nos No breaks. 

 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

ETAPAS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FREQUÊNCIA 

INSPEÇÃO VISUAL Verificação semanal das condições de operação do equipamento 
(alarmes, local de instalação, ruídos, temperatura ambiente). 

Semanal 

INSPEÇÃO 
ELÉTRICA (Com 
Sistema ligado) 

Verificar a Tensão de Entrada entre as Fases (R,S,T) e o Neutro/Terra 
com Multímetro (para equipamentos trifásicos). 

Semestral 

Verificar a Tensão de Entrada entre a Fase e o Neutro/Terra com 
Multímetro (para equipamentos monofásicos). 

Semestral 

Verificar a Tensão de Saída entre as Fases (R,S,T) e com o 
Neutro/Terra com Multímetro (para equipamentos trifásicos). 

Semestral 

Verificar a Tensão de Saída entre a Fase e o Neutro/Terra com 
Multímetro (para equipamentos monofásicos). 

Semestral 

Verificar a Tensão entre Neutro e Terra do Sistema com Multímetro. Semestral 

Verificar a(s) Corrente(s) de Entrada do No break com Amperímetro. Semestral 

Verificar a(s) Corrente(s) de Saída do No break com Amperímetro. Semestral 

Verificar a Tensão de Flutuação das Baterias com Multímetro. Semestral 

Verificar a Tensão de ripple das Baterias com Multímetro. Semestral 

DESLIGAMENTO 
DO NO-BREAK 

Realizar a colocação do No break em modo “By-Pass” para os 
equipamentos que disponham desta opção e verificar o 
acionamento. 

Semestral 

INSPEÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 
(Com Sistema 
Desligado) 

Inspeção visual do No break incluindo cabos e terminais que entram 
e saem do equipamento (UPS, PDU e Baterias) 

Semestral 

Realizar a limpeza de todo o sistema. Se o equipamento estiver 
excessivamente sujo, será informado no relatório técnico. 

Semestral 

Verificar as conexões de cabos e barramentos do sistema, 
observando se os mesmos estão apropriadamente conectados. Será 
realizado o reaperto de todas as conexões elétricas de Alimentação 
Elétrica na Entrada e Saída do UPS, Baterias e Bypass. 

Semestral 

Substituir eventuais peças que foram identificadas nas manutenções 
anteriores. 

Semestral 

INSPEÇÃO 
ELÉTRICA (Com  
Tensão) 

Realizar o STARTUP do No break somente com a Carga de Baterias, 
verificando a (as) tensão (tensões) de saída. 

Semestral 

Restabelecer a Tensão de Entrada e verificação se o No break 
retornou automaticamente para a Operação Normal. 

Semestral 

Realizar a Transferência da carga para o No break. Semestral 
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A inspeção visual semanal deve ser feita preferencialmente com a mão de obra 

residente em cada localidade. 

 

Todos os valores medidos devem ser comparados com os listados pelos 

fabricantes em seus respectivos manuais. 

 

Os serviços de manutenção preventiva poderão sofrer alterações a fim de que se 

adequem perfeitamente ao seus objetivos, seguindo recomendações dos 

fabricantes, sugestões dos fiscais do MPF ou da Contratada para realização dos 

serviços. 

 

Deverá ser elaborado e fornecido à fiscalização do MPF, em até 5 (cinco) dias 

úteis, o laudo técnico, devidamente assinado pelo responsável, podendo incluir, 

se for o caso, a relação das peças que devem ser substituídas. Esta relação deve 

obrigatoriamente ser aprovada pela fiscalização do MPF antes de qualquer 

substituição. 

 

 

 

 

Elaborado pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura em dezembro/2014. 

Aprovado pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal em novembro/2018: 

Documento Único nº PGR-00588392/2018. 

 


