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RESUMO 

Este trabalho apresenta o projeto de instalação do gerador de emergência do bloco 

de engenharia (D) da UFF. Esse, veio proveniente de uma doação do LMTA. Como a rede 

de distribuição não apresenta um serviço de fornecimento de energia elétrica confiável, as 

quedas no fornecimento de energia elétrica estão se tornando mais frequentes. Em 

decorrência disso, por questões de segurança, o gerador doado pelo LMTA tem função 

principal de ser utilizado para emergência, sendo a fonte de energia para as luzes de 

emergência e dos no-breaks do sistema de informática. Foram dimensionados os regimes de 

operação e a quantidade de combustível a qual o equipamento necessita para operar nos 

respectivos regimes parametrizados. Com isso, são realizados os dimensionamentos para que 

a casa do gerador seja intrinsecamente segura para o líquido perigoso o qual esse utiliza como 

fonte de energia. O dimensionamento dos componentes elétricos do projeto, a elaboração do 

diagrama unifilar e de baixa tensão da instalação. Também são levantados os custos para 

instalação deste projeto. Além disso, este trabalho realiza um estudo para verificar a 

viabilidade econômica do gerador em questão ser utilizado no horário de ponta para 

economizar com energia elétrica. Para isso são comparadas as contas de energia elétrica da 

UFF versus a capacidade de geração de energia em termos do rendimento de consumo de 

combustível por hora do gerador. Por fim, é feita a comparação do custo de implementação 

versus a possível economia com energia elétrica. 

  

Palavras-Chave: Gerador a diesel, horário de ponta, atmosfera explosiva, geração 

de emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSRACT 

 

This work is about the installation project of the emergency generator of the 

engineering block (D) of the UFF. The generator came from a donation from the LMTA. As 

the distribution network does not have a reliable electric power supply service, lacks in the 

supply of electricity are becoming more frequent. As a result, for safety reasons, the generator 

donated by the LMTA has the main function of being used for emergencies, being the source 

of energy for the emergency lights and the UPS of the computer system. The operating 

regimes and the amount of fuel that the equipment needs to operate in the respective 

parameterized regimes are dimensioned. With this done, the dimensioning of the generator 

house is carried out, so it is intrinsically safe for the dangerous liquid which it uses as an 

energy source. Another point of this work is the dimensioning of the electrical components 

of the project, the preparation of the single-phase diagram and the low voltage diagram of 

the installation. The costs for installing this project are also in scope of this project. This work 

also carries out a study to verify the economic viability of the generator in question to be 

used during peak hours to save on electricity. For this purpose, UFF's electric energy bills 

are compared to the power generation capacity in terms of the generator's fuel consumption 

per hour. Finally, a comparison is made of the cost of implementation versus possible savings 

with electricity. 

 

Keywords: Diesel generator, peak hour, explosive atmosphere, emergency 

generator. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A utilização de energia elétrica seja essa oriunda de fonte nuclear, eólica, hidrelétrica 

ou qualquer outra; permite o funcionamento da sociedade como é conhecida. A energia elétrica, 

tem presença no cotidiano da maioria da população mundial o que faz a demanda dela sempre 

estar aumentando. 

No entanto, a eletricidade está se tornando cada vez mais custosa devido aos desafios 

enfrentados com seu provimento. A partir disso, a busca por formas de economia são 

amplamente exploradas por grandes empresas do ramo e pelos consumidores. 

Segundo Goulart (2015) a contínua demanda por energia desenvolvida ao longo dos 

anos, aliada com a capacidade de geração, motivou a criação do horário de ponta. Nesse horário 

consumidores comerciais ou industriais têm um aumento considerável do custo da energia 

elétrica durante o período das 18:00 até às 21:00 (Pode variar de uma região do Brasil para 

outra). 

Diante disso, estabelecimentos que necessitam operar durante esse horário procuram 

por um caminho que apresente melhor viabilidade econômica para atender sua demanda. Uma 

das opções disponíveis é a utilização de geradores para suprir uma parte ou a totalidade da carga 

do estabelecimento, assim, substituindo a utilização da concessionária durante o período do 

horário de ponta. 

Para isso, esse trabalho apresenta o estudo específico para definir a viabilidade da 

implementação na Universidade Federal Fluminense (UFF) no campus da praia vermelha no 

bloco D da engenharia  um gerador a diesel para entrar no horário de ponta.  

Tendo isso em vista, este trabalho faz o projeto para que esse gerador seja utilizado 

quando houver interrupções no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, 

atuando para manter por um período cargas e sistemas de emergência. 

 

1.2 - MOTIVAÇÕES 

 

O departamento de engenharia mecânica comprou o gerador desse projeto, porém 

acabou por não utilizá-lo. Com isso, fez a doação do gerador para a Escola de Engenharia, para 

que a máquina tivesse alguma aplicação. Diante disso, o emprego encontrado foi para a 
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utilização como gerador de emergência do bloco D do Campus da Praia Vermelha da UFF e o 

uso no horário de ponta para diminuir o consumo de energia elétrica. 

 

1.3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.3.1 - INTRODUÇÃO 

 

Conforme descrito no estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação de 

grupo gerador de autoria de Ribeiro & Cruz (2017), o Brasil tem a captação de energia elétrica 

majoritariamente a partir de fonte renováveis, chegando a 81%, sendo os 19% restantes obtidos 

a partir de fontes não renováveis, no total a produção chega a casa dos 152.192 MW 

(megawatts) de energia elétrica de acordo com o banco de informações de geração da ANEEL 

(2017). A figura 1 ilustra o cenário atual da divisão entre as principais fontes de energia no país. 

 

Figura 1 - Participação de Cada Geração na Matriz Energética .  

 

Fonte: EPE (2020). 

 

A partir na Figura 1, fica evidente que a maior parte da produção energética do Brasil 

é oriunda das usinas hidroelétricas, sendo seguida respectivamente pelas termelétricas, eólicas, 

nucleares e a energia importada de outros países. 

Nesse contexto, é válido ressaltar que as usinas termelétricas somente são acionadas 

em caso de necessidade, visto que essas têm um custo elevado de operação. Contudo, o país 
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vem enfrentando uma crise energética nos últimos anos e têm visto a utilização delas aumentar 

cada vez mais. Além disso, as chuvas, fenômeno essencial para o processo das usinas 

hidrelétricas têm sido cada vez mais escassas, agravando a crise energética. A falta de chuva 

pode ser vista na figura 2 dos principais reservatórios do Brasil. 

 

Figura 2 –  Situação dos Principais Reservatórios do Brasil -ONS. 

 

Fonte: Adaptado de Romero e Ferreira (2017). 

 

Com a utilização mais frequente das termelétricas, ocorreram aumentos das tarifas, 

reajustes de impostos e a criação das bandeiras tarifárias, devido ao custo dessa ser mais alto. 

Essa situação fica evidente na figura 3 que mostra o histórico desde antes da crise, em 2013, 

até a adoção. 

 

Figura 3 –  Evolução da tarifa de energia elétrica .  

 

Fonte: DIEESE (2015). 
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Conforme mostrado acima, é visto que o repasse de valores nas tarifas aumentou em 

42% do período de janeiro a junho de 2014 como consequência do aumento em investimentos 

em manutenção e na produção de energia. Nessa mesma época, foram criadas as bandeiras 

tarifárias, a qual foi a justificativa do Governo para aumentar os repasses aos consumidores. 

Nesse contexto, as bandeiras representam o custo da energia pelas condições na 

geração de eletricidade, Dieese, (2015). Sendo a cor verde destinada para circunstâncias boas 

de geração de energia e sem acréscimo na tarifa. A amarela representa uma situação 

intermediária de produção de energia, tendo um acréscimo na tarifa dos consumidores de R$ 

2,50 (sem impostos) para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos (e suas frações). Já a 

bandeira vermelha, representa uma situação desfavorável para produção de energia, tendo um 

acréscimo de R$ 5,50 (sem impostos) para cada 100 kWh consumidos (e suas frações). Esses 

aumentos também ocorreram para consumidores de grande porte, o que culminou numa busca 

por um maior entendimento da estrutura tarifária e suas particularidades. 

 

1.3.2 - DEFINIÇÕES 

 

O Manual de Tarifação da Energia Elétrica da Eletrobrás (2011), estabelece alguns 

conceitos e definições elétricas. Essas são necessárias, para um maior entendimento do sistema 

tarifário brasileiro. Portanto, abaixo são descritas algumas definições: 

• Consumo de energia elétrica 

Quantidade de potência elétrica (kW) consumida em um intervalo de tempo, expresso 

em quilowatt-hora (kWh). Expresso em kWh ou MWh. Em equipamentos elétricos o valor é 

obtido através do produto da potência pelo período de utilização e, em uma instalação 

residencial, comercial ou industrial, através da soma do produto da demanda medida pelo 

período de integração. 

• Demanda 

Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico por uma 

carga em operação durante um período estabelecido. Expressa em quilowatts (kW) ou quilovar 

(kvar). 

• Demanda contratada 

Demanda de potência ativa a ser disponibilizada pela concessionária continuamente 

para os consumidores, conforme os respectivos contratos de fornecimento. Essa deve ser 

totalmente paga pelos consumidores, seja ela totalmente utilizada ou não. Expressa em 

quilowatts (kW). 
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• Demanda de ultrapassagem 

É a parcela da demanda que excede o valor da demanda contratada, ultrapassando o 

limite de tolerância. Expressa em quilowatts (kW). 

• Demanda faturável 

Valor da demanda de potência ativa que é utilizada para o cálculo do faturamento. Esse 

valor é o maior entre a demanda medida e a contratada. Expressa em quilowatts (kW). 

• Demanda medida 

Maior demanda de potência ativa medida entre as demandas integradas dentro de um 

período de 15 minutos durante o ciclo de faturamento. Expressa em quilowatts (kW). 

• Energia Elétrica 

Simplificadamente, é o produto da potência elétrica pelo intervalo de tempo. Para 

equipamentos é calculada a partir do tempo de funcionamento e para residências, comércios e 

indústrias a partir do tempo de funcionamento da instalação. 

• Horário de ponta 

É o período de 3 (três) horas consecutivas em dias úteis (O qual exclui fins de semana 

e feriados), que a concessionária ou permissionária de distribuição tem autonomia para elevar 

o custo da energia elétrica de acordo com a modalidade tarifária do consumidor. Isso tem de 

seguir a curva de carga do sistema das distribuidoras e deve ser aprovado pela ANEEL. 

• Horário fora de ponta 

São às horas complementares ao horário de ponta, sendo 21 horas do dia para alta 

tensão e 19 horas para baixa tensão (Tarifa branca). 

• Potência 

Quantidade de energia elétrica solicitada para realizar trabalho ao longo do tempo. É 

expressa em watts (W) ou quilowatts (kW). 

• Tarifa 

Preço da unidade de consumo de energia elétrica (R$/kWh) e da demanda (R$/kW). 

• Tarifa Binômia 

Modalidade tarifária caracterizada para as tarifas de consumo (R$/MWh) e demanda 

(R$/kW). Ela é aplicadas aos consumidores em alta tensão (Grupo A).  

• Tarifa Monômia 
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Modalidade tarifária caracterizada pela tarifa de consumo (R$/MWh). Ela é aplicadas 

aos consumidores em baixa tensão (Grupo B).  

 

 

1.3.3 - MODALIDADES TARIFÁRIAS 

 

Segundo a resolução normativa nº 414 da ANEEL (2010), o sistema de tarifação para 

energia elétrica no Brasil é definido como as modalidades tarifárias para as respectivas divisões 

existentes: Azul, Verde, Convencional Binômia, Convencional Monômia e Branca.  

Tendo isso em vista, a resolução estabeleceu que consumidores com fornecimento de 

tensão igual ou superior que 2,3 kV são classificados na tarifa convencional binômia ( Grupo 

A) e são divididos segundo os subgrupos mostrados abaixo: 

• Subgrupo A1 – Para nível de tensão de 230 kV ou superior; 

• Subgrupo A2 - Para nível de tensão de 88 kV a 138 kV; 

• Subgrupo A3 - Para nível de tensão de 69 kV; 

• Subgrupo A3a - Para nível de tensão de 30 kV a 44 kV; 

• Subgrupo A4 - Para nível de tensão de 2,3 kV a 25 kV; 

• Subgrupo AS - Para fornecimento de tensão via sistemas subterrâneo e inferiores 

a 2,3 kV. 

A mesma ideia é aplicada para consumidores que ficam no nível de tensão abaixo de 

2,3 kVA (Grupo B). Esses são enquadrados na tarifa convencional monômia usualmente casas, 

prédios, residências, pequenos comércios entre outros. Sendo assim, a subdivisão desse grupo 

é mostrada abaixo: 

• Subgrupo B1 – Residencial e residencial baixa renda; 

• Subgrupo B2 – Rural e cooperativa de eletrificação rural; 

• Subgrupo B3 – Demais classes; 

• Subgrupo B4 – Iluminação pública. 

A ANEEL (2009), diz que o sistema tarifário tem como objetivo padronizar e buscar 

o melhor aproveitamento da curva de carga do sistema, assim, baixando custos com 

investimentos no aumento do sistema. Para isso, tarifas que se enquadram melhor aos tipos de 

consumidores foram criadas. Por exemplo, para grandes consumidores as tarifas verde e azul.  

Segundo a COPEL (2015), a tarifa horo-sazonal verde fica definida como a tarifa 

aplicada para consumidores do grupo A conforme a taxa de utilização ao longo do dia, com 
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baixo baixo fator de carga no horário de ponta e capacidade limitada de modulação neste mesmo 

horário. Para sua composição são levados em conta o consumo e demanda dentro e fora do 

horário de ponta. 

A COPEL (2015), diz que a tarifa horo-sazonal azul é direcionada para consumidores 

dos níveis A-1, A-2 e A-3 (Alta tensão), e opcional aos demais níveis. Além disso, o objetivo 

dela é atingir consumidores que  tenham alto fator de carga no horário de ponta e capacidade 

limitada de modulação neste mesmo horário. Para sua composição são levados em conta o 

consumo e demanda dentro e fora do horário de ponta. 

 

1.3.4 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo o INEE (2004): "Geração Distribuída (GD) é uma expressão usada para 

designar a geração elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es)independente da 

potência, tecnologia e fonte de energia. As tecnologias de GD têm evoluído para incluir 

potências cada vez menores". O INEE (2004), ainda utiliza geradores de emergência e 

geradores para operação no horário de ponta como alguns dos exemplos de GD.   

O INEE (2004) ainda define que os equipamentos utilizados para GD, tem filosofia de 

serem máquinas de controle e comando, os quais colocam em operação ou desligam um 

gerador. A característica marcante é a adaptação para a oferta de energia. 

Ainda é dito, que a vantagem da GD sobre a geração central é a economia e 

investimentos, pois o sistema de transmissão é extremamente caro. Além disso, há uma 

considerável redução em perdas elétricas durante a transmissão, melhorando a qualidade do 

serviço de energia elétrica. Não é por acaso que uma das grandes multinacionais do século XXI, 

a Tesla de Elon Musk, investe tanto em sistemas descentralizados. 

Nesse contexto, GMGs, estão inseridos no escopo de GD, apresentando grandes 

vantagens para o consumidor final. Portanto, dependendo do tipo de operação é muito 

interessante a utilização de GMGs. 

O estudo apresentado por Nocera, Gomes & Pereira (2015), mostra a importância de 

possuir uma fonte de energia para emergências. Nesse estudo, é mostrada uma análise da 

viabilidade técnica e financeira da implantação do gerador a diesel no horário de ponta em um 

hospital. Dito isso, o primeiro ponto a destacar é o tipo de planta, um hospital. Este tipo de 

empreendimento tem a energia elétrica como um serviço vital, visto que vidas humanas podem 

ser afetadas em casos de falhas da concessionária no fornecimento. Diante disso, grande parte 
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de hospitais e redes hospitalares utilizam GMGs como fornecedor de energia elétrica em caso 

de emergência. 

Além disso, outro ponto mostrado no estudo, é a viabilidade financeira. Os autores 

fazem uma análise bem aprofundada sobre a utilização de GMGs no horário de ponta. O 

resultado obtido é muito positivo, encontrando uma economia de R$72.216,80 e um payback 

de 5 anos e oito meses, o que é considerado um prazo bem competitivo quando comparado a 

energia elétrica 

Outro trabalho na mesma área é o de Filho, Garbelini & Izycki (2014), os quais 

verificam um estudo de caso para implantação de grupo moto-gerador na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Dito isso, é mostrado que a carga total que deve ser atendida 

deve ser de 704,16kW. Com isso, após toda análise econômica da comparação dos custos com 

energia elétrica contra a energia de fornecimento de GMGs, obtendo retorno no investimento 

no 52º mês. O curto período para retorno do investimento, mostra a rentabilidade da instalação. 

No mesmo caminho, Júnior (2017), realiza um estudo no mesmo caminho. O escopo 

do estudo é a implementação de GMGS na UFRN. No trabalho foram utilizados 26 grupos 

geradores  totalizando uma potência de instalada de 11,99. MW. Os resultados deixam claro a 

vantagem da utilização de geradores para uso em horário de ponta, visto que é obtido uma 

redução de 18% no consumo mensal de energia elétrica da planta estuda. Com isso, fica claro 

que é vantajoso, monetariamente e para questões de segurança a utilização de GMGs. 

Conforme apresentado acima, quanto maior a carga maior a viabilidade de 

implementação de GMGs. As universidades são instituições as quais têm uma área maior 

devido aos vastos blocos de cada departamento de ensino. Com isso, as universidades 

costumam sofrer com as altas contas de luz, devido a projetos de instalação antigos e muitas 

vezes, baixa eficiência na utilização de energia elétrica. Portanto, este trabalho visa demonstrar 

que assim como na UFRN, é viável a utilização de gerador movido a diesel no horário de ponta 

para economia com energia elétrica. Vale ressaltar, que este trabalho não dimensiona o gerador 

para a escola de engenharia devido a esse ser proveniente de uma doação do LMTA. 

Um ponto importante a se destacar, é o levantamento dos custos levados em 

consideração. No caso da UFF, como o gerador é proveniente de uma doação, há a economia 

com os custos de instalações, visto que esse foi um dos principais custos de aquisição mostrados 

em cada um dos trabalhos acima citados. 

O trabalho de Nocera, Gomes & Pereira (2015), mostra um breve cálculo do 

dimensionamento da infraestrutura necessária para instalação do gerador. Por outro lado, este 
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trabalho faz o dimensionamento de cada um dos componentes elétricos e de infraestrutura 

necessários para que o gerador seja instalado e comece sua operação. 

Para isso, um bom trabalho focado em dimensionamento de infraestrutura é o de 

Pradella (2019). Nesse, é muito bem detalhada a função de cada componente elétrico necessário 

para construção de uma infraestrutura com as respectivas normativas de referência. Com isso o 

autor faz o projeto elétrico para uma escola. 

No trabalho de Pradella (2019), porém a maior base para cálculos deste trabalho vêm 

da literatura com o Creder (2007) e o Lima Filho (2011), dois grandes manuais sobre instalações 

elétricas em baixa tensão. Outra âncora deste projeto é a normativa NBR 5410:2008 que é a 

referência de qualquer literatura no setor. No entanto, como este trabalho não é voltado para 

instalações em áreas classificadas, é preciso buscar mais referências. 

Diante disso, uma referência para este estudo é o de Amaral (2015)  que fez um 

trabalho voltado para instalações elétricas em áreas classificadas. Esse mostra com riqueza de 

detalhes qual deve ser o passo a passo para classificação de uma área que contenha presença de 

fluídos perigosos. O escopo é para uma sala que carrega baterias de chumbo ácido. Este tipo de 

bateria, quando está na fase de carregamento, exala vapores nocivos para o ser humano 

Portanto, o trabalho faz todas as definições pertinentes como o cálculo da ventilação necessário 

para realizar a exaustão desses gases perigosos. 

Outro exemplo seguindo na área de classificação de setores perigosos, é o trabalho de 

Andrade (2017). Neste trabalho, é classificada a sala de um gerador movido a óleo diesel, 

definindo todos os conceitos relevantes, entre eles o cálculo de todas as características de 

ventilação da sala e numerando todos os pontos de que são exigências normativas.  

 

1.4 - OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar e desenvolver o projeto de instalação do gerador 

de emergência do bloco D da Escola de Engenharia da UFF. O gerador, é dimensionado para 

suprimento das cargas de emergência devido a instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

por parte da rede de distribuição da concessionária de energia elétrica. Além disso, é conduzido 

um estudo para a operação deste gerador no horário de ponta com o intuito de redução dos 

custos com energia elétrica. 
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1.5 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A apresentação desse trabalho se dará da seguinte maneira: 

Capítulo 1, incluindo a introdução, onde são descritos os conceitos básicos envolvidos 

neste trabalho, dando uma visão macro dos conteúdos que serão abordados e das motivações 

para a realização deste trabalho; 

No Capítulo 2 é apresentado o embasamento teórico relacionado à máquina elétrica e 

o gerador utilizado neste trabalho. As aplicações nos regimes de operação as quais o gerador 

pode ser utilizado. Nesse contexto, é apresentada a máquina com suas respectivas 

especificações técnicas. Com a máquina apresentada, é dimensionado o tipo de operação o qual 

essa foi parametrizada para trabalhar e qual o tipo de combustível utilizado. Por fim, é 

dimensionada a autonomia do gerador; 

No capítulo 3, é realizado o estudo de caso, começando com a descrição do sistema 

elétrico do bloco D e suas características de demanda contratada, enquadramento tarifário, perfil 

de demanda e consumo. Com a instalação do bloco D da UFF apresentada, é exposto quais são 

as cargas de emergência e é realizado um estudo econômico sobre se é vantajoso entrar com o 

gerador na hora de ponta, e comparado com os custos relativos ao combustível escolhido. Tendo 

a condição econômica concluída, esse trabalho descreve os conceitos iniciais sobre a instalação 

do gerador tendo como foco as diretrizes para a classificação de áreas, a definição das zonas e 

os parâmetros aceitáveis nas diversas situações de risco e uma área classificada. Após verificar 

as condições sobre classificação da área, é descrito o intertravamento, sincronismo e 

paralelismo. Outro ponto visto neste capítulo é a descrição e o dimensionamento de toda 

infraestrutura necessária para fazer a instalação do gerador no prédio da escola de engenharia 

da UFF campus da praia vermelha. Por fim, é apresentado o orçamento para instalação; 

O capítulo 4 é apresentada a conclusão geral deste trabalho. Ainda é conduzido uma 

breve revisão sobre os principais pontos abordados ao longo do trabalho. Feito isso, é realizada 

a síntese do trabalho e apresentando todos os resultados obtidos no capítulo 3, fazendo uma 

análise sobre esses.  
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2 - GERADOR A DIESEL 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

Segundo Pereira (2018), os Grupos Motores Geradores (GMGs) são por definição, um 

equipamento eletromecânico, ou seja,  possui um motor a diesel (Ou outro combustível fóssil) 

que transforma a energia química de combustão do óleo diesel em energia mecânica e um 

gerador elétrico acoplado, que pega essa energia mecânica e transforma em energia elétrica, 

gerando uma tensão contínua. Além disso, um gerador a diesel possui outros itens, como os de 

controle e vigilância de seu funcionamento e o quadro de comandos de partida e leitura de 

sinais. 

A figura 4 abaixo ilustra um tipo de GMG composto de pré aquecimento, painel de 

comando microprocessado e controlador eletrônico de velocidade que ajusta a velocidade de 

rotação do sistema de acordo com a velocidade síncrona do gerador, sendo esta energia 

transformada por um alternador em corrente elétrica Costa & Cordeiro (2019). 

 

Figura 4 –  Exemplo de GMG síncrono a diesel e seus componentes .  

 

Fonte: Pereira (2018). 

 

 

 

 



31 

 

2.2 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

2.2.1 - MÁQUINA ELÉTRICA 

 

Segundo Kosow (2005), a origem do gerador elétrico é dada por Michael Faraday em 

1831 desde quando esse postulou a lei da indução eletromagnética. Com essa descoberta, foi 

possível desenvolver toda tecnologia de um gerador elétrico por indução. O princípio de 

funcionamento  vem da aplicação de uma fonte de energia mecânica para girar o rotor da 

máquina (Parte móvel de uma máquina), que tem uma tensão aplicada a enrolamentos de cobre 

que são envoltos sobre ele, produzindo um campo magnético. Esse gira em torno do estator 

(Parte fixa da máquina), que é envolto por enrolamentos de cobre e tem uma tensão aplicada à 

enrolamentos de cobre envolto sobre ele, o que faz com que esse atue como um grande imã. 

Com o giro do rotor sobre o estator, segundo a lei de Faraday, uma tensão induzida é produzida 

devido a variação de campo magnético, assim, gerando uma corrente induzida que vai alimentar 

uma carga ou ser transportada através de linhas de transmissão.  

Um ponto positivo desse tipo de geração é a utilização síncrona, que consiste num tipo 

de configuração que funciona com velocidade de rotação e frequência elétrica. Na figura 6 é 

possível visualizar esse funcionamento de forma simplificada. 

 

Figura 5 –  Experimento de Faraday. 

 

Fonte: Pereira (2018).  
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Heinrich Lenz, a partir da lei de Faraday, instituiu que a polaridade da tensão induzida 

numa espira deve ser conforme o sentido que está a variação de fluxo magnético sobre essa 

mesma espira/bobina. Com isso, teve a definição para fluxo concatenado, que seria o fluxo 

magnético que várias espiras produzem. Portanto, a lei de Lenz complementou a lei de Faraday 

e até hoje é aplicada para máquinas elétricas que tem como princípio de funcionamento a 

indução magnética. 

 

2.2.2 - MOTOR A COMBUSTÃO 

 

Um motor movido a combustão é um tipo de máquina térmica, o qual transforma 

energia química em energia mecânica. Para conversão da energia existem quatro processos 

principais que são: A admissão, compressão, explosão e a exaustão. A partir disso, dois tipos 

de motor tem mais destaque que são o de dois tempos e o de quatro tempos. 

Normalmente, os geradores a diesel são compostos por motores a quatro tempos, 

completando um ciclo a cada duas voltas do eixo, onde ocorre admissão e compressão em um 

ciclo e os outros dois processos no outro ciclo. 

Para controle de temperatura do motor é utilizado um radiador, que consiste num 

equipamento com um tubo interno que dá várias voltas em si próprio. Nele é acoplado um 

ventilador que faz com que o ar circule por toda extensão do tubo, assim, o líquido que circula 

ali dentro entra quente e sai na temperatura ideal para continuar a regular a temperatura de 

trabalho do motor. 

 O ciclo do motor a diesel consiste em ter a admissão do combustível para que então o 

pistão realize a compressão do líquido. O líquido  comprimido explode, sem que exista a 

necessidade de um equipamento que cause a explosão (Diferentemente de um motor a gasolina) 

devido às características do diesel. Por fim o motor faz a exaustão dos produtos da combustão 

do diesel para fora do motor. 

  

2.3 - APLICAÇÕES 

 

Um gerador a diesel tem muitas aplicações possíveis, dentre as principais estão o uso 

para interrupções do fornecimento de energia elétrica e para diminuir o custo mensal com a 

utilização de energia elétrica da concessionária regional. 
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Portanto, os regimes de operação são estabelecidos para o tipo de aplicação ao qual a 

máquina será utilizada. Para cada tipo de regime é realizado um tipo de estudo diferente. Abaixo 

são definidos os principais regimes de operação: 

 

Regime de operação intermitente (Stand by): Esse tipo de regime é indicado para o 

consumidor que tem equipamentos que não podem parar sua operação, em hipótese nenhuma, 

devido ao risco relacionado à parada ser muito alto. Como por exemplo, respiradores mecânicos 

de um hospital, no qual se tiverem o fornecimento de energia interrompido podem ocasionar a 

morte de um paciente do hospital.  

Portanto, o gerador só entra em operação quando há quedas do fornecimento de 

energia, devido a instabilidade do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária. 

Com isso, para dimensionar uma máquina para esse caso o primeiro ponto a ser analisado é o 

valor das cargas a qual esse deve segurar durante uma falha de fornecimento, tendo isso 

calculado, basta adquirir o gerador e realizar a instalação dele no modo automático.  

Regime de operação prime:  Esse tipo de regime é utilizado por consumidores para 

tentar diminuir o custo com energia elétrica. Nessa configuração o gerador entra no horário de 

ponta com o objetivo de reduzir a curva de carga do estabelecimento e assim gerar uma 

economia. Para isso, é necessário verificar o custo de fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária versus o custo do combustível da máquina, no caso deste estudo, o óleo diesel. 

Além disso, uma característica importante é que nessa configuração é utilizado 70% da carga 

máxima total do gerador.  

Regime de operação contínuo: Nesse caso o gerador alimentar por longos períodos 

uma carga estabelecida. A viabilidade de implantação desse método passa pelo mesmo caminho 

do regime prime, porém como o consumo de combustível será maior é provável que o gerador 

irá precisar de um tanque de combustível externo para manter a operação mensal. Isso deixa o 

projeto mais custoso e trabalhoso, pois aumenta o risco da instalação, tendo que se tomar todo 

cuidado necessário com a criação de atmosfera explosiva. Além disso, uma característica 

importante é que nessa configuração é utilizado 100% da carga máxima total do gerador. 
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2.4 - O GERADOR DO PROJETO 

 

2.4.1 - INTRODUÇÃO 

 

Para o projeto em questão será utilizado um gerador o qual já tinha sido adquirido pela 

UFF pelo o Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada (LMTA). O mencionado equipamento 

é ilustrado na figura 7 e o objetivo de utilização é definido no item 2.4.3 deste estudo.  

 

Figura 6  –  Gerador GSW45P Pramac. 

 

Fonte: PRAMAC (2020).  

 

2.4.2 - CARACTERÍSTICAS 

 

As características principais do gerador do projeto são listadas nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1 –  Características gerais do gerador.  

Parâmetro Unidade Valor 

Frequência Hz 60 

Tensão V 380 

Fator de Potência - 0,8 

Nº de fases - 3 

Potência Máxima LTP kVA 57 

Potência Máxima LTP  kW 45,6 

Potência Contínua PRP kVA 54 

Potência Contínua PRP kW 43,2 

Fonte: Pramac (2020). 
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Tabela 2 –  Características do motor do gerador .  

Parâmetro Unidade Valor 

Fabricante do Motor Perkins - Perkins 

Modelo - 1103A-33TG1 

Emissões de Escape Otimizado para EPA Tier 

60Hz (EPA) 
- 

Certificado de não 

emissão 

Sistema de arrefecimento do Motor - Água 

Número de Cilindros e Disposição - 
3 em Linha3 em 

Linha 

Deslocamento cm³ 3300 

Aspiração Turbocharged - 3300 

Regulador de Velocidade - Mecânico 

Potência Contínua PRP kW 50.5 

Máxima Potência Bruta kW 55.6 

Capacidade de Óleo l 7.9 

Consumo de Òleo Lubrificante (Máximo) % 0.15 

Capacidade/quantidade de líquido de 

refrigeração 
l 10.2 

Combustível - Diesel 

Consumo Específico de Combustível 100% 

PRP 
g/kWh 219,5 

Consumo Específico de Combustível PRP g/kWh 214,6 

Sistema de Arranque - Elétrico 

Potência de arranque do motor kW 3 

Circuito Elétrico V 12 

Fonte: Pramac (2020). 

 

Tabela 3 –  Características do alternador do gerador . 

Parâmetro Unidade Valor 

Alternador - Mecc Alte 

Modelo - 
ECP 32 3S 

B 

Tensão V 380 

Frequência Hz 60 

Fator de Potência - 0,8 

Pólos - 4 

Tipo de excitação - Brushless 

Tolerância de Tensão % 1 

Classe de isolamento - H 

Índice de Proteção IP - 23 

Fonte: Pramac (2020). 
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Tabela 4 –  Características dimensionais do gerador . 

Parâmetro Unidade Valor 

Comprimento (C) mm 2000 

Largura (L)  mm 920 

Altura (H)  mm 1310 

Peso Seco  kg 958 

Capacidade do Tanque de Combustível l 68 

Material do tanque - Plástico 

Fonte: Pramac (2020). 

 

Tabela 5 –  Autonomia do gerador . 

Parâmetro Unidade Valor 

Consumo de Combustível a 75% PRP l/h 9,78 

Consumo de Combustível a 100% PRP l/h 12,68 

Tempo de Operação a 75% PRP h 6,95 

Tempo de Operação a 100% PRP h 5,36 

Fonte: Pramac (2020). 

 

Tabela 6 –  Características de capacidade e corrente do gerador .  

Parâmetro Unidade Valor 

Capacidade da bateria  Ah 70 

Corrente máxima  A 86.61 

Disjuntor  A 100 

Fonte: Pramac (2020). 

 

Tabela 7 –  Características do painel de controle do gerador  

Parâmetro Unidade Valor 

PAINEL DE CONTROLE 

MANUAL 
- MCP 

Painel de Controle Automático - ACP 

Fonte: Pramac (2020). 

 

2.4.3 - TIPO DE OPERAÇÃO 

 

O gerador desse trabalho, conforme é mencionado no item 1.1, é voltado para atender 

situações de interrupção do fornecimento de energia por parte da concessionária e para reduzir 

a conta de luz da UFF. Portanto, os regimes de operação que se encaixam nessa demanda são 

os regimes intermitente e o prime. 



37 

 

Nesse contexto, o uso gerador no regime intermitente (Stand by) do gerador nesse 

projeto foi dimensionado para suprir as cargas de emergência, definidas no item 3.2 deste 

estudo, pelo período de três horas operando com 75% PRP, para obter maior eficiência de 

consumo de diesel. 

Além disso, o gerador é dimensionado para operar com 75% PRP para atuar no regime 

prime nas três horas do horário de ponta. Assim, começando sua operação das 18 horas até às 

21 horas do período de segunda a sexta-feira. 

  

2.4.4 - TIPO DE COMBUSTÍVEL 

 

Para definição do tipo de diesel foram analisados dois tipos de combustível, os quais 

apresentaram melhor desempenho e são as recomendações dos fabricantes de geradores a 

diesel. 

Nesse contexto, os tipos mais recomendados pelos fabricantes são os S500 e o S10. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o tipo S10 que leva 

esse nome devido ao teor máximo de enxofre fixado em 10 mg/kg, tem menos impacto ao meio 

ambiente devido às emissões de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre serem expressivamente 

menores do que outros combustíveis.  

Além disso, há um grande ganho em desempenho do motor da máquina, visto que o 

Diesel S10 possui um valor máximo do catalisador cetano de 48 contra 42 do S500. Vale 

destacar, que quanto maior o índice de cetano menos tempo é gasto no tempo do motor na parte 

de ignição, assim, otimizando a qualidade da combustão do motor. 

Também há um ganho com manutenção e utilização de óleo lubrificante, pois o S10 

possui maior quantidade de hidrogênio o que leva a ocorrer uma menor formação de sedimentos 

no reservatório de combustível, no óleo lubrificante e nos demais componentes, assim 

aumentando a vida útil da máquina. 

Em contrapartida, o S10 possui um prazo menor de validade por ter uma parte de 

biodiesel na sua constituição. Segundo a Cogera energia (2020), devido a menor validade, os 

problemas abaixo podem vir a acorrer: 

 

• Surgimento de partículas de água; 

• Degradação do combustível e suas propriedades químicas; 

• Surgimento de sedimentos devido a atividade microbiana (borras); 
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• Degradação das paredes internas de tanques de ferro pela ação da água; 

• Degradação de peças internas do motor que tem contato com o combustível; 

• Entupimento dos filtros pela borra e demais sedimentos. 

 

Levando-se em conta as mencionadas características fica claro que o uso do diesel 

S500 é voltado para o tipo de operação apenas em stand-by, devido ao prazo de validade do 

S500 ser mais adequado.  

Para situações onde o regime de operação será o contínuo ou prime o diesel S10 é o 

tipo que melhor se encaixa para uso, pois nessas situações o combustível não fica parado dentro 

do reservatório da máquina. 

Vale ressaltar, que essas são as recomendações de dois fabricantes de geradores 

consultados para elaboração desse estudo, sendo um deles a Stemac (Marca com anos de 

operação no mercado de geradores a diesel) e a outra a Pramac (A fabricante do gerador do 

projeto, que também tem anos de operação no mercado de geradores a diesel). 

Diante desses aspectos, como o regime de operação será o prime e stand by, o tipo de 

diesel adotado foi o S10, devido a todas as já mencionadas características mencionadas acima. 

 

2.5 - DEFINIÇÃO DA AUTONOMIA DO GERADOR 

 

Com os regimes de operação e a carga total que o gerador tem de suportar por mês é 

possível determinar o consumo de combustível mensal. Logo, conforme mostrado na tabela 5, 

o consumo da máquina em questão é de 9,78 l/h de diesel na condição de operação de 75% do 

PRP, funcionando por 6,95 h. 

Nesse sentido, para o regime de operação prime, basta multiplicarmos a autonomia de 

placa da máquina pelo tempo que ela irá entrar em operação por mês. Portanto, multiplicam-se 

9,78 por 3 e 5. Onde 9,78 é o consumo em litros definido pelo fabricante para 75% de PRP; 3 

é o número de horas diárias que o gerador irá entrar em operação para o regime prime; 5 é o 

número de dias da semana que o gerador irá entrar em operação. Diante disso, o resultado da 

multiplicação é de 147 litros por semana. 

Para o regime de operação intermitente a autonomia definida foi a mesma do regime 

prime: 70% do carregamento do gerador. Logo, o uso diário no regime prime já atende ao uso 

para o regime intermitente, pois o gerador consome 29,3 litros de diesel por dia no regime prime 

e para o regime intermitente é preciso uma quantidade menor de combustível devido a menor 

carga e menor tempo de operação. Vale ressaltar que, o rendimento do gerador para um 
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carregamento menor que 70% aumenta, ou seja, a máquina precisaria de uma quantidade menor 

ainda de combustível para atender a operação em regime stand by. 

Para esse projeto, o tanque anexo do gerador foi retirado, para melhorar a segurança 

devido a aspectos relacionados à classificação da área, conforme mostrado no capítulo 3.4.4. 

Dessa forma, para atender esses tipos de operação e levando em consideração o abastecimento 

semanal da máquina, é necessário que tenha um tanque de diesel externo de pelo menos 200 

litros. Assim, o tanque que foi encontrado disponível no mercado foi um com capacidade para 

250 l. Na figura abaixo, é mostrado as características do tanque dimensionado para esse projeto. 

 

Figura 7 - Tanque externo 250l . 

 

Fonte:Seu posto (2021). 

 

Tabela 8 - Características do tanque. 

Material Polietileno rotomoldado translúcido 

Capacidade nominal 250 litros 

Características adicionais 

Aditivado contra raios UV 

Fabricado em uma única peça 

Sem soldas ou emendas 

Tampa de inspeção rosqueável 

Comprimento 1015 mm 

largura 575 mm 

Altura 590 mm 

Diâmetro 580 mm 

Custo R$ 760,00 
Fonte: Seu posto (2021).
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3 - ESTUDO DE CASO 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 

O Campus da praia vermelha da UFF da praia vermelha é um dos clientes da 

concessionária Enel. A UFF, é dividida em dois clientes: O bloco E de arquitetura e o resto do 

campus. A demanda contratada do bloco E é 270 kW a qual atende pelo número de cliente 

3332-4. O resto do campus tem demanda contratada de 1500 kW e atende pelo número de 

cliente 20075-1 e é atendido pelo subgrupo A4. As duas contas são enquadradas na tarifa verde.  

O cliente 20075-1 representa o prédio da escola de engenharia, ou seja, o Bloco D. 

Portanto, o Bloco D tem na conta de luz todos os outros prédios do campus da praia vermelha 

da UFF. Com isso, como o consumo do bloco D está inserido dentro da conta de todo o campus, 

é levantado o consumo e demanda no capítulo 3.3.1 deste bloco a partir do bloco E, o qual tem 

um número de cliente que só ele faz parte. Ainda é válido destacar, que ambos os prédios têm 

o mesmo perfil de carga e curva de demanda, visto que os dois têm aulas em horários 

semelhantes e equipamentos instalados com perfil parecido. 

Nesse contexto, o parâmetro utilizado para poder comparar os dois blocos citados 

acima, é a potência (Em kVA) dos transformadores das duas subestações que cada bloco possui. 

Dito isso, foi utilizado o trabalho da Meta consultoria (2014) como parâmetro de 

resultados e dados. É válido destacar, que o referido trabalho leva em consideração dados de 

2013, porém, as potências aparentes dos transformadores do bloco E e D continuam as mesmas 

até o momento da escritura deste projeto. 

 

Tabela 9 –  Leituras de demanda do dia 20/02/2014 entre 15h e 15h15min  

  Bloco D Bloco E 

Subestação (kVA) 1000 450 

Demanda máxima (kVA) 850 449 

Demanda máxima ponta (kVA) 713,2 255 

Fonte: Meta (2014). 

 

Para um entendimento da demanda do bloco D, a seguir é apresentado a demanda deste 

prédio no horário de ponta: 
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Figura 8 - Demanda na gora de ponta .  

 

Fonte: Meta (2014). 

 

Por ser um prédio com grande número de salas de aula e alguns laboratórios, o perfil 

de demanda e consumo é voltado para atender a cargas como a parte de utilidades do prédio 

com o sistema de refrigeração das salas, elevadores, os circuitos de iluminação e força do prédio 

e aos laboratórios que ficam localizados no bloco D. É importante destacar que a demanda 

levantada pelo trabalho da Meta ter sido feita em 2013 ainda é possível dizer que são valores 

que representam a situação atual, devido ao número de alunos na UFF não sofrer variações 

bruscas de 2013 até o momento de comparação com o custo do combustível  em 2020 antes da 

pandemia. 

 

3.2 - CARGAS A SEREM SUPRIDAS PELO GERADOR 

 

As cargas de emergência foram definidas como as luzes de emergência e o sistema de 

informática definido como os no-breaks. Nesse sentido, o objetivo é que o gerador supra essas 

cargas tempo suficiente, conforme já definido neste trabalho, para que seja feita a evacuação de 

todo o bloco D da UFF. Além disso, o gerador irá suprir uma carga para o horário de ponta com 

o valor de 70% da sua carga máxima. Como o gerador possui 54,0 kVA, a carga que será 

dimensionada é de 37,8 kVA. É importante salientar, que essa carga não está definida e, por 

isso, é dimensionado a disponibilização de infraestrutura para um painel ao lado do painel de 

emergência no bloco D. Dessa forma, caso futuramente a definição sobre quais cargas esse 
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gerador irá alimentar seja parametrizada, a infraestrutura e projeto até o painel elétrico para essa 

implementação poderá utilizar o escopo deste estudo.  

 

3.2.1 - CARGAS DE EMERGÊNCIA 

 

Para as lâmpadas de emergência, foram analisadas os modelos mais eficientes do 

mercado. A escolhida foi a que está mais alinhada com o conceito de sustentabilidade, 

brevemente desenvolvido no primeiro capítulo deste trabalho, a eficiência energética e a 

tecnologia oferecida. Com isso, foi adotado o modelo WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 

L1500 da Philips com potência de entrada de 49 W, mostrado na figura 9.  

 

Figura 9 –  Lâmpada referência do projeto. 

 

Fonte: Site da Philips (2021). 

 

Vale ressaltar, que a norma NBR 5410:2008 estabelece que um ambiente deve ter o 

número de lâmpadas compatível com o tamanho do local, porém não especifica quanto a 

necessidade a um valor mínimo necessário de W ou lúmens/m2 apenas recomenda que a 

temperatura de cor correlacionada inicial da lâmpada seja de pelo menos 3000 K e a lâmpada 

utilizada nesse projeto possui temperatura de 4000 K. A lâmpada ainda conta com  120 lm/W 

de eficiência e 6.000 lm de fluxo luminoso inicial. 

Dessa forma, para uma evacuação segura foi dimensionado para cada andar a 

implementação de quatro lâmpadas, sendo duas próximas a escada e saída do prédio, uma do 

corredor central e outra em um dos corredores laterais. Sendo assim, o número final é de vinte 

para todo prédio. Fazendo a soma das lâmpadas e multiplicando pela potência da lâmpada 

chegasse a multiplicação de 49 vezes 20. O que resulta em 980W. 



43 

 

Conforme anexo IV o fator de potência da lâmpada é de 0,9. Portanto, para encontrar 

o valor de potência aparente, basta fazer a conta abaixo: 

 

 

 𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
→  𝑆 =

𝑃

𝐹𝑃
 →

980

0,9
 =  1088,9 𝑉𝐴 =  1,09 𝑘𝑉𝐴 (1) 

 

Além das lâmpadas, o gerador irá atuar nos no-breaks no regime de stand-by. Para 

isso, foi dimensionado para um equipamento genérico apresentado abaixo: 

 

Figura 10 - No-break.  

 

Fonte: Site da Americanas (2021).  

 

Conforme já mencionado, para a operação de stand-by o gerador é dimensionado a 

70% de sua carga máxima, assim, o valor da carga deverá ser de no máximo  37,8 kVA. Nesse 

contexto, o equipamento acima mostrado é um no-break de 1500 VA ou 1,5 kVA. Logo, é 

subtraído o valor de potência já utilizado pelas lâmpadas de emergência de 1,09kVA resultando 

no valor de 36,7kVA. Essa potência é a que está disponível para o circuito de No-breaks, assim, 

o próximo passo é dividir essa carga disponível pela carga do no-break. Com isso, é definido o 

número de equipamentos que o gerador consegue alimentar. Logo 36,7 dividido por 1,5 é igual 

a 24,5 no-breaks. 

Como não é possível disponibilizar 0,5 no-break, o gerador fica dimensionado para 

alimentar 24 equipamentos. 

Somando a potência utilizada pelo circuito de iluminação e dos No-breaks o valor total 

de potência aparente é de 37,09kVA. 
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3.3 - VIABILIDADE DE ENTRAR COM O GERADOR NO HORÁRIO DE PONTA 

 

Nessa seção será feita uma comparação entre os custos mensais do gerador a diesel 

versus o custo com energia elétrica mensal arcado pelo consumo do bloco D da UFF. Com isso, 

é determinado se a vantagem de utilizar o gerador no horário de ponta para diminuir a conta de 

luz. 

 

3.3.1 - CUSTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA HORA DE PONTA POR 

HORA 

 

Conforme já mencionado, o bloco D faz parte da conta de luz que envolve todo o 

campus da praia vermelha da UFF, com exceção do bloco E. Nesse contexto, como o bloco E 

e o bloco D tem perfil de carga bastante semelhante, é feita uma proporcionalidade entre esses 

prédios a partir da potência em kVA de seus respectivos transformadores.  

Dessa forma, a tabela 10 apresenta os dados de consumo e demanda retirados das 

contas de luz do bloco E (Anexo V deste trabalho). O próximo passo, é encontrar o valor médio 

dos dados apresentados na tabela 11, de forma que o resultado fique mais próximo da situação 

cotidiana de uso de energia elétrica do bloco E.  

Logo, é apresentada a tabela 11, com valores médios. Para encontrar os parâmetros de 

consumo e demanda do Bloco D, basta multiplicar o valor da potência do transformador do 

bloco D pelo consumo /demanda do bloco E e dividir ambos pela potência do transformador do 

bloco E. Esses cálculos são mostrados pelas equações 2 e 3. 

 

Tabela 10 - Dados de demanda e consumo do Bloco E da UFF . 

Consumo 

ponta 

(kWh) 

Taxa de consumo 

(R$/kWh) 

Demanda 

contratada 

(kW) 

Taxa de demanda 

(R$/kW) 

Número do 

cliente 
Data 

4238 3,17019 270 38,5 3332-4 Jan-19 

5913 3,23248 270 39,28 3332-4 Feb-19 

4609 3,08682 270 37,51 3332-4 Mar-19 

6080 3,0653 270 35,72 3332-4 Apr-19 

5485 3,17233 270 36,7 3332-4 May-19 

5278 3,12988 270 36,2 3332-4 Jul-19 

5687 3,2866 270 37,41 3332-4 Oct-19 

7214 3,11934 270 35,77 3332-4 Nov-19 
Fonte: Própria autoria. 

 

A  partir dos dados acima, é feita uma média apresentada na tabela abaixo: 



45 

 

 

Tabela 11 - Médias dos dados de demanda e consumo em horário de ponta do  bloco E. 

Média consumo ponta (kWh) 5563 

Média taxa de consumo (R$/kWh) 3,15787 

Média demanda contratada (kW) 270 

Média taxa de demanda (R$/kW) 37,14 

Fonte: Própria autoria.  

 

O transformador do bloco E possui 450 kVA e o prédio tem consumo médio de 5563 

kWh, como o bloco D tem um transformador tem 1000kVA, 11,5kV/220V é possível chegar 

ao consumo do bloco D fazendo a partir da equação 2:  

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏. 𝐷 =
1000 ∗ 5563

450
= 12362,2 𝑘𝑊ℎ (2) 

 

Para encontrar a demanda contratada respectiva para o bloco D, é aplicada a mesma 

metodologia através da equação 3: 

 

 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑏. 𝐷 =
1000 ∗ 250

450
= 555,5 𝑘𝑊 (3) 

 

Como a concessionária não oferece 555,5 kW para contrato, será utilizado neste 

trabalho o valor de 560 kW. 

Para encontrar o custo mensal do consumo no horário de ponta é preciso apenas 

multiplicar a taxa de demanda pela demanda faturada e somar com o produto da taxa de 

consumo no horário de ponta pelo consumo faturado. Isso é mostrado conforme equação 4: 

 

 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (4) 

 

Logo: 

560 ∗ 37,13625 + 12362,2 ∗ 3,15787 = R$ 59.836,62 

 

É válido destacar que o valor acima não considera impostos, por isso o valor ainda fica 

abaixo do valor real. Porém, para fins de comparação com o custo do gerador, esse será o custo 

mensal com energia elétrica utilizado neste estudo. 
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3.3.2 - CUSTO DE OPERAÇÃO DO GERADOR POR HORA 

 

Conforme mostrado na tabela 5 o rendimento por hora do gerador a 75% de PRP é de 

9,78 litros de diesel por hora e como o diesel definido para uso nessa máquina foi o S10. 

Portanto, basta fazer uma multiplicação entre: O custo do combustível escolhido, o rendimento 

por hora, a quantidade de horas as quais este ficará ligado durante um dia e, por fim, a 

quantidade dias num mês. Dessa forma, é calculado o custo mensal de funcionamento do 

equipamento. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = ɳ𝐺𝑒 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑆10 ∗ ℎ ∗ 𝑑𝑠 ∗ 𝑛𝑠 (5) 

 

Onde: 

Custo mensal: É a quantidade de dinheiro que será alocada para o funcionamento do 

gerador. 

ɳGe: É o rendimento do gerador a 75% do PRP. 

Custo S10:= É o custo do diesel escolhido neste estudo. 

h:= É o número de horas que o gerador ficará ligado por dia, como ele será ativado no 

horário de ponta, “h” será igual a 3. 

ds : É a quantidade de dias da semana que o gerador entra em operação, ou seja, 5. 

ns:É o número de semanas em um mês, ou seja 4. 

Para encontrar o preço do litro do diesel foi consultado a divulgação do dia 23 de 

outubro de 2020 do Conselho Nacional de Política da Fazenda (CONFAZ), e o valor encontrado 

foi de 3,483 para o diesel S10 do estado do Rio de Janeiro. 

 

Logo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 9,78 ∗ 3,483 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 4 = 𝑅$ 2.043,82 

 

Dessa forma, utilizando a fórmula acima descrita chega-se ao valor de R$ 2.043,82 

(Dois mil e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) mensais para funcionamento do 

gerador. 
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3.3.3 - COMPARAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Levando em consideração o que foi apresentado acima, basta que seja realizada uma 

subtração entre o custo mensal do gerador pelo custo mensal com energia elétrica. Caso o 

resultado dessa conta seja positivo, a viabilidade da utilização em regime prime será validada. 

Caso contrário, a opção mais economicamente vantajosa para a UFF será continuar recebendo 

da concessionária de energia elétrica.  

Um ponto importante, é que o valor de consumo encontrado representa 100% da 

potência útil consumida do bloco D. Porém, o gerador deste estudo é dimensionado para 

37,8kVA. Portanto, para poder comparar essas duas grandezas, é feita outra proporcionalidade, 

que é a partir do consumo mensal do gerador. 

Conforme foi calculado anteriormente, o bloco D tem consumo médio de 12362,2 kWh 

por mês. Para encontrar qual será o consumo mensal do gerador, basta multiplicar a potência 

que será utilizada mensalmente durante o horário de ponta. Sendo assim, como a potência do 

gerador que é dimensionada para regime prime é 70% de sua total, ou seja, 31,92 kW, é preciso 

multiplicar essa potência pelas 3 horas de funcionamento, durante 5 dias da semana e todas as 

4 semanas do mês: 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 31,92 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 4 = 1915,2 𝑘𝑊ℎ (6) 

 

Com o valor mensal de consumo do gerador definido, é preciso fazer uma razão entre 

o consumo do gerador pelo consumo total do prédio, pois o gerador não é dimensionado para 

suprir toda a carga do prédio do Bloco D, apenas uma parte dela. 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
1915,2

12362,2
= 0,15 

 

O resultado acima mostra que a carga a qual o gerador vai sustentar do bloco D é 15% 

da carga total do prédio. 

A partir disso, o custo com energia elétrica do bloco D da UFF é de R$ 59.836,62, 

porém este valor é o correspondente a o consumo de 100% das cargas utilizadas mensalmente 

pelo prédio. Para comparar os dois custos é necessário utilizar o fator de proporcionalidade 

encontrado acima, pois o gerador vai suprir apenas 15% da carga total, ou seja, 15% de R$ 

59.836,62.  
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Com isso, basta multiplicar o custo mensal com energia do bloco D e subtrair do custo 

mensal despendido com óleo diesel para o gerador, logo: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 59.836,63 ∗ 0,15 −  2.043,82 = 𝑅$ 6.931,67 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑠 

 

O resultado acima, mostra que é economicamente viável utilizar o gerador no horário 

de ponta. Isso, pois o uso do gerador a diesel no horário de ponta traz uma economia de R$ 

6.931,67 mensais com energia elétrica. 

 

3.4 - INSTALAÇÕES DO GERADOR 

 

3.4.1 - PROJETO  DA CASA DO GERADOR 

 

Para este projeto é necessário ter uma casa para o gerador devido ao Índice de Proteção 

(IP) da máquina ser de apenas 23 conforme mostrado na Figura 12. A NBR 6146:1996 define 

da seguinte forma os tipos de IP existentes: 

 

Figura 11 - Tabela com índices de IP. 

Fonte: Avant (2017). 

 

Conforme pode ser visto acima, apenas equipamentos com IP maior que 55 podem 

ficar sujeitos às condições climáticas. 

Nessa etapa do trabalho é apresentada todas as definições e parâmetros necessários 

para que a casa onde o gerador  é alocado tenha segurança intrínseca contra acidentes. O foco 

nesse ponto é dimensionar uma casa de gerador de forma que essa não esteja suscetível a 
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explosão ou incêndio. Para isso, o local onde o gerador e o tanque foram alocados é escolhido 

levando esse ponto em conta, para que a classificação da área seja de acordo com a norma 

(ABNT, 2009) voltada para riscos de atmosferas explosivas e garanta a segurança de todos. 

 

3.4.2 - CASA DO GERADOR 

 

Conforme já mencionado, o local onde foram alocados o gerador e o tanque externo, 

foram escolhidos de forma a garantir a segurança de qualquer pessoa a qual possa ser  

envolvida direta ou indiretamente com o gerador e de forma a não prejudicar o meio 

ambiente. Dito isso, a planta baixa é apresentada no anexo I deste trabalho.  

Conforme Figura do anexo citado é visto que, a casa do gerador fica em uma área 

trapezoidal. Portanto as dimensões definidas foram de 5,2m para base maior, 4,0m para base 

menor, e 3,5m para a altura do trapézio (Tendo como base a vista frontal superior). A altura foi 

definida em 3 metros de forma que qualquer indivíduo que faça uma visita ao local tenha um 

espaço agradável para transitar.  O material a ser utilizado para subir as paredes será alvenaria 

de tijolo tendo uma parte de tijolos tipo cobogó para ventilação (Conforme será definido mais 

à frente deste trabalho), com o objetivo de oferecer uma estrutura robusta e com custo 

competitivo. Outro ponto importante, o telhado da estrutura, é feito através de uma laje de 

concreto. É válido destacar que a ventilação que a sala terá será definida em um capítulo mais 

à frente. A casa do gerador terá um portão de 3 metros de largura em uma das laterais, com 

altura maior que o dique de contenção dimensionado no tópico 3.4.6, com função de colocar e 

retirar o gerador da casa quando existir necessidade. 

Por outro lado, para o tanque externo é adotado um dimensionamento de forma a 

reduzir os riscos devido a formação de atmosfera explosiva, algumas medidas como a 

construção de um dique de contenção e da ventilação vão ser mostrados nos próximos tópicos. 

Para dimensões de área do tanque, foram adotadas medidas de forma que seja fácil retirar o 

tanque e colocar de volta. Para isso, foi dimensionada a largura e comprimento do próprio 

tanque e adicionado 50% desse valor. Como o tanque tem 575x1015x590xmm (CxLxA) logo: 

 

(𝑥, 𝑦)𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =   (575; 1015) + 0,5(575; 1015)  =  (862,5; 1522,5) 𝑥 𝑚𝑚 

  

Vale destacar que o tanque possui uma bomba dosadora de diesel que leva o 

combustível do tanque externo para o motor a combustão. O tanque foi inserido em uma gaiola 
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para otimizar a ventilação e não ter problemas com a classificação da área exterior ao tanque, 

além de proteger o tanque contra acessos e alterações indevidas. 

A casa do geradora é projetada com sistema de isolamento acústico adicional instalado 

nas paredes, portas e saída de exaustão da casa do gerador, para atenuação acústica. Porém, este 

trabalho não verificou em LOCO o nível de ruído do gerador do projeto, portanto, caso esse 

ultrapasse 80dB é recomendado que qualquer pessoa a qual entre na casa do gerador com esse 

em operação utilize proteção auricular). Além disso, é utilizado um sistema de exaustão 

acoplado ao tubo de descarga do gerador para que não seja emitido CO2 e outros subprodutos 

da queima do diesel dentro da sala do gerador. A figura abaixo ilustra o exemplo do que será 

feito com a exaustão, porém não representa o gerador deste projeto. 

 

Figura 12 - Exemplo de um sistema de exaustão . 

 

Fonte: Filho, Garbelini & Izycki (2014). 

 

Por fim, a casa do gerador deve ser de forma a ter um caimento que leve até um ralo, 

no qual tem a função de acumular qualquer volume de óleo do motor do gerador que venha a 

extravasar durante a operação da máquina. Esse ralo é interligado através de sistema de 

tubulação para uma caixa acumuladora (Que fica como responsabilidade da manutenção de 

verificar e esvaziar o acessório). 

 

3.4.3 - INTRODUÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA 

 

Para ser possível começar a classificar a casa do gerador em zonas de risco, é preciso 

definir alguns termos voltados para classificação de zonas perigosas. Sendo assim, é importante 

saber sobre propriedades fundamentais de substâncias inflamáveis. Dito isso, abaixo são 

apresentados conceitos importantes sobre área classificada e atmosfera explosiva. É importante 
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salientar, que o objetivo deste trabalho não é realizar um grande aprofundamento no tema, mas 

sim mitigar os riscos devido a instalação de um gerador a diesel em um ambiente. 

 

3.4.4 - DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

 

Conforme mencionado anteriormente, é preciso definir aspectos importantes sobre 

classificação de área. Para isso, abaixo são mostrados alguns dos conceitos mais relevantes do 

tema: 

● Atmosfera Explosiva: 

 

Atmosfera explosiva refere-se à mistura com gás inflamável na forma de gás, vapor, 

névoa, poeira ou fibra, que após a combustão se espalha pela mistura remanescente (ABNT, 

2009). Vale lembrar, que poeiras e fibras também podem produzir atmosferas explosivas, mas 

esses parâmetros não são o foco deste trabalho. 

 

● Área Classificada: 

 

É a área a qual existe (ou espera-se que exista) um ambiente de com quantidade 

suficiente de gás explosivo o qual requer cuidados especiais para a construção, instalação e uso 

de equipamentos elétricos (ABNT, 2009). 

 

● Fontes de Perigo: 

 

As fontes de perigo são um ponto ou local onde gás, vapor ou líquidos inflamáveis 

podem ser liberados na atmosfera para formar uma atmosfera explosiva. As fontes de risco são 

classificadas de acordo com seu grau de risco e podem ser contínuas, primárias ou secundárias. 

Caso ocorra uma liberação contínua ou por um longo período de tempo, a fonte é considerada 

contínua. Na fonte do risco de grau primária existe a liberação de gases perigosos com 

frequência ou em algum momento de um determinado procedimento. Por fim, a fonte de risco 

secundária é a liberação que não ocorre durante as operações normais, ou em um curto período 

de tempo (ABNT, 2009). A classificação da fonte é mostrada na Tabela 13. 
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Tabela 12: Classificação de fontes de perigo . 

Grau da fonte Mistura inflamável (ht) 

Contínuo (Zona 0) 1000 ht ≥ 

Primária (Zona 1) 10< ht < 1000 

Secundária (Zona 2) <10 ht 

Fonte: Costa, Silva & Andrade (2016). 

 

● Vaporização: 

 

Uma atmosfera explosiva só pode ocorrer quando um gás inflamável está presente no 

estado gasoso e é misturado ao ar em uma proporção adequada. Se a substância inflamável não 

estiver na forma de gás, mas na forma de líquido, ela deve ser transformada em um estado 

gasoso para formar uma mistura explosiva, conforme descrito por Miranda (Miranda, 2002). 

O líquido pode entrar no estado gasoso por meio do processo físico de evaporação e 

vaporização. A pressão de vapor de um líquido é definida como o esforço das moléculas do 

líquido para ganhar espaço acima de sua superfície (Buffon, 2011). Um aumento na temperatura 

sempre leva a um aumento na pressão de vapor e, quando atinge a pressão atmosférica acima 

do líquido, o líquido começa a evaporar. A evaporação ocorre em todas as temperaturas, o que 

pode ser explicado pelo escape de moléculas da superfície do líquido (Miranda, 2002). 

 

● Densidade Relativa: 

 

Por definição, a densidade relativa é a razão da densidade (massa por unidade de 

volume) de uma substância para a densidade de um determinado material de referência. A 

densidade do ar na mesma pressão e temperatura, é a densidade relativa do gás ou vapor. Para 

referência, a densidade relativa do ar é igual a 1,0. Portanto, ao categorizar áreas devido à 

presença de gás com densidade relativa menor que 1, deve-se prestar atenção aos equipamentos 

elétricos (Como lâmpadas) acima do equipamento, pois substâncias inflamáveis tendem a se 

acumular na parte superior do local. Por outro lado, um gás com densidade relativa maior que 

1. Em locais fechados, onde não há forte ventilação, deve-se ter um cuidado maior com os 

dispositivos elétricos na parte inferior (Como tomadas de baixa potência), devido aos gases 

ficarem acumulados nas partes inferiores do local (Miranda, 2002). 
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● Ponto de Combustão: 

 

O ponto de combustão pode ser definido como a temperatura mais baixa em que uma 

mistura de vapor e ar é inflamada devido a uma fonte de ignição e queima continuamente acima 

da superfície do líquido (Buffon, 2011). A temperatura mais baixa em que o combustível 

continua a queimar é o ponto de combustão da substância.  

 

● Limites de Inflamabilidade: 

 

Quando uma mistura entre combustível e comburente não tem equilíbrio, ou seja, 

possui baixa concentração de substâncias inflamáveis, a mistura ainda não é inflamável. Como 

mencionado anteriormente, a mistura só é inflamável se essa atinge a temperatura do ponto de 

fulgor. A menor concentração inflamável da mistura é chamada de "limite inferior de 

inflamabilidade (LII)".  

Caso a concentração aumente de forma contínua devido ao aumento da temperatura, a 

mistura atinge um nível de concentração, no qual uma fração do gás e vapor na mistura é alta, 

então o teor de oxigênio é muito baixo. Portanto, mesmo que exista uma fonte de ignição, não 

é possível alcançar o ponto de fulgor (Buffon 2011). Para isso é dado o nome de “Limite 

Superior de Inflamabilidade (LSI)”. Diante desses aspectos, o intervalo entre o LII e o LSI é 

definido como a “Faixa de Inflamabilidade”. Quanto maior a faixa de inflamabilidade, maior é 

o risco da determinada substância (Miranda. 2002). A Figura abaixo mostra esse limite: 

 

Figura 13 - Limite de Inflamabilidade . 

 

Fonte: Andrade (2017).  
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● Temperatura de Autoignição: 

 

Quando há uma mistura inflamável na faixa de inflamabilidade, a fonte de ignição 

pode causar uma explosão. No entanto, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição, pode 

ocorrer uma explosão. Para isso, é necessário que a mistura inflamável entre em contato com 

uma superfície cuja temperatura seja superior à temperatura de autoignição do produto. (Buffon, 

2011). Esse ponto é mencionado na normativa NBR 5410:2008 no item 5.2.2.3.3 quando este 

adverte sobre a possibilidade de autoignição de misturas e parametriza que ações para mitigar 

o risco de explosão ou incêndio sejam aplicadas no projeto. 

 

● Ventilação 

 

A ventilação é um dos métodos para minimizar ou prevenir a formação de uma 

atmosfera explosiva. Uma ventilação suficientemente grande pode evitar a existência de 

atmosfera explosiva, e assim, a classificação da área. Portanto, é fundamental conduzir uma 

boa avaliação das condições locais de instalação e da quantidade máxima de gás ou vapor 

combustível que pode ser liberado é de fundamental importância (Miranda, 2002). 

A avaliação da ventilação pode ser uma tarefa complexa. O tipo de instalação ao ar 

livre é a forma mais adequada de ventilação, pois não há obstáculos para circulação do ar. 

Quando existem empecilhos à ventilação natural, essa é classificada como insuficiente ou 

restrita. Também há ventilação artificial, que pode ser geral ou parcial (Miranda, 2002). 

 

● Zonas: 

 

O mapa de classificação da área deve mostrar as áreas de classificação que existem na 

área, seu grau de risco (área) e sua expansão em metros, não só no desenho, mas também na 

elevação, porque não são áreas, mas “quantidades de risco”. O projeto de classificação de área 

é usado principalmente para definir os tipos de equipamentos elétricos a serem instalados nesses 

locais (Neto F.C., 2013). De acordo com a probabilidade de ocorrência, a área de classificação 

é dividida nas áreas 0, 1 e 2. De acordo com a NBR 60079-10 (ABNT, 2009). Abaixo é 

mostrado o conceito de classificação em zona segundo a normativa citada acima:  
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Zona 0: É um lugar com atmosfera permanentemente explosiva, de longo prazo, 

normalmente produzida por fontes de risco contínuas. Nessas áreas a possibilidade de uma 

atmosfera explosiva é maior que de 1.000 horas por ano. 

Zona 1: É um lugar onde existe uma atmosfera explosiva ocasionalmente e em 

condições normais de operação, geralmente gerada pela principal fonte de risco. Nessas áreas 

a possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva está entre 10 e 1.000 horas por ano. 

Zona 2: É um lugar que a atmosfera explosiva que só existe em condições operacionais 

anormais e dura apenas um curto período de tempo. Nessas áreas, acontecem a presença de gás 

explosivo é de 1 a 10 horas por ano 

 

● Classe de Temperatura: 

 

Equipamentos elétricos em áreas perigosas também podem se tornar uma fonte de 

ignição devido ao superaquecimento causado por condições de falha. Portanto, o nível de 

temperatura do dispositivo é a informação fornecida pelo fabricante e aferida pelo órgão de 

certificação. Mesmo em condições de falha, a temperatura da superfície do dispositivo não 

atingirá um valor acima do aceitável para o ambiente onde está instalado. 

Portanto, o equipamento em uma área perigosa deve ser mantido abaixo da 

temperatura de ignição de materiais perigosos nessa área. Portanto, o padrão internacional de 

zoneamento classifica os fluidos combustíveis em categorias de temperatura. Conforme 

mostrado na Tabela 14, existem seis categorias de temperatura, das quais a categoria T1 é a 

temperatura de superfície mais alta e a categoria T6 é a temperatura de superfície mais baixa 

(Costa, Silva & Andrade, 2016). 
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Tabela 13 - Classes de temperatura da superfície de acordo com a ABNT . 

Temperatura Máxima de 

superfície (°C) 
Número (NEC / API) 

450 T1 

300 T2 

280 T2A 

260 T2B 

230 T2C 

215 T2D 

200 T3 

180 T3A 

165 T3B 

160 T3C 

135 T4 

120 T4A 

100 T5 

85 T6 
Fonte: Costa, Silva, & Andrade (2016). 

 

● Fonte de Ignição: 

Em áreas de classificação, é possível encontrar diferentes tipos de fontes de ignição 

que podem causar uma rápida combustão conforme os mencionados abaixo (Lopez, 2010): 

1- Fonte elétrica: fiação aberta, painel, fusível, soquete, contator, Casas de botão, 

motores, luzes, etc; 

2 - Fontes eletrônicas: sensores, transmissores; 

3 - Fonte mecânica: correia transportadora, elevador de canecas, moedor, separador;  

4 - Eletricidade estática: Por fricção, suporte, transporte e transferência de líquidos e 

pós inflamáveis. 

 

3.4.5 - VENTILAÇÃO DA CASA DO GERADOR 

 

● Introdução 

Para ser possível parametrizar uma boa área de ventilação, de forma que qualquer gás 

perigoso não fique em circulação no interior da casa do gerador, é necessário conhecer alguns 

parâmetros a mais do combustível utilizado pela máquina, o óleo diesel. Portanto, nesta parte 

do trabalho, alguns critérios ainda vão ser citados para, então, dimensionar a ventilação segura 

para a casa do gerador. Dito isso, abaixo é apresentada uma tabela a qual fornece mais 

informações sobre características específicas do diesel. 
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Tabela 14 - Principais propriedades do Óleo Diesel . 

Substância 
Densidade de 

vapor (Ar=1) 

Limite de inflamabilidade (% 

em volume) 
Temperatura 

de Ignição (°C) 

Classe de 

Temperatura 
Grupo 

Superior Inferior 

Óleo Diesel 46 (estimado) 6 1,3 
176,8 °C a 

329°C 
T2 IIA 

Fonte: Otsuka (2011). 

 

Além disso, outro ponto importante a ser conhecido é sobre o ponto de fulgor da 

substância em questão. Nesse contexto, a volatilidade de um líquido inflamável está ligada 

fundamentalmente à pressão de vapor e à entalpia de vaporização. Para esse projeto, a pressão 

de vapor do óleo diesel não é um parâmetro conhecido, e por isso a principal referência é o 

ponto de ebulição e o ponto de fulgor. No caso do óleo diesel, o ponto de fulgor é de 38°C. Por 

fim, abaixo é mostrada uma tabela que relaciona  ponto de fulgor de um líquido a característica 

desse ser inflamável ou combustível. 

 

Tabela 15 - Classificação de líquidos e combustíveis inflamáveis .  

Ponto de Fulgor (PF) Tpo Líquido 

PF ≤ 60°C Inflamável 

60°C < PF ≤ 93,3°C Combustível 
Fonte: NR 20 (2019). 

 

O fato da temperatura de ignição do diesel está entre 176,8 °C e 329,7 °C e sua classe 

de temperatura é T2  é um aspecto visto como agregador durante a operação normal da máquina 

os equipamentos elétricos da área dificilmente chegarão a ser valor de temperatura. Por outro 

lado, substâncias que possuem o ponto de fulgor entre 18 °C a 38 °C são consideradas, por 

definição, um alto risco (Santini, 2017). 

 

● Limite Inferior de Explosividade (LIE) 

 

Como pode ser visto na Tabela 15 a faixa de inflamabilidade do diesel é muito 

pequena, mas seu limite inferior de inflamabilidade é muito baixo, o que significa uma 

concentração de 1,3% do volume de diesel em uma atmosfera, o que pode resultar na formação 

de uma atmosfera explosiva. Logo, quanto menor o LIE, maior será a área da zona perigosa. 
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A energia de ignição do óleo diesel pode ser considerada baixa, sua classificação em 

relação aos equipamentos que podem ser instalados é a do grupo IIA, que é o grupo que 

necessita da segunda menor energia de ignição para deflagrar uma explosão. Portanto, o 

ambiente desse estudo de caso até o presente momento possui a seguinte classificação: Zona 0, 

Grupo IIA e T1. Entretanto, é necessário ressaltar que esta classificação ainda não está levando 

em consideração o grau de ventilação do ambiente, que será avaliado no próximo tópico. 

Diante desses aspectos, a energia de ignição do diesel pode ser considerada baixa, e 

sua classificação em relação aos equipamentos que podem ser instalados é Grupo IIA, que é o 

grupo que requer a segunda menor energia de ignição para causar uma explosão. 

 

● Determinação do grau de ventilação da casa do gerador  

 

Após esclarecer conceitos importantes, é possível dimensionar qual deve ser o grau de 

ventilação necessário da casa do gerador para que o ambiente seja intrinsecamente seguro sem 

a formação de atmosferas explosivas. É importante salientar, que para todos os cálculos 

referentes a ventilação são utilizados os parâmetros normativos relevantes. Além disso, os 

cálculos mostrados neste item são em prol de retirar gases perigosos da sala do gerador. 

Nesse contexto, o primeiro passo para dimensionamento do grau de ventilação é 

parametrizar o número de trocas de ar (C) do ambiente e o valor esteja maior ou igual a seis (6) 

trocas por hora o ambiente é tido como adequadamente ventilado. Além disso, se o valor de 

trocas for obtido através de um método matemático (C), recomenda a aplicação de um fator de 

segurança (f = 2) elevando o número mínimo de trocas para doze (12) trocas por hora. O número 

de trocas de ar por hora (C) é obtido pela equação 7 (Amaral, 2015). 

 

 
𝐶 =

𝑄𝑒𝑓𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉0
 (7) 

 

Onde:  

C é o número de trocas de ar por hora  

Q efetivo (Vazão real do mecânico ou natural) em m3/h  

V0 é o volume em m3. 

Como é necessário definir a taxa de vazão do ar esse procedimento será feito utilizando 

como parâmetro para cálculo da ventilação da casa do gerador a norma BS-EN 50272-2 (2001), 

utilizando a equação 8 (Andrade, 2017). 
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𝑄𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡

28
 

 

(8) 

Onde Q efetivo (dV0/dt) é vazão real de ar mecânica ou natural efetiva em m3/h e Avent 

é a área livre que deve ser inserida em cm2 (Andrade, 2017). 

Logo, conforme parametrizado acima, é necessário conhecer a área livre da casa do 

gerador. Sendo assim, de acordo como já definido anteriormente, a área da casa do gerador 

possui dimensões de 5,2m para base maior, 4,0m para base menor, e 3,5m para a altura do 

trapézio e 3,0 metros de altura o que é traduzido em 16,1 m2 e 48,3 m3 

Do volume total é reduzido o valor do volume do gerador que possui dimensões 

0,92x2,0x1,31 (LxCxA), conforme tabela 4 resultando em   m3. Logo, o valor de V0 será de 

45,9 m3 . 

A NBR IEC 60079 (2009) diz que a disponibilidade da ventilação tem relação na 

construção de uma atmosfera explosiva e tipo de zona, visto que essa está ligada com a 

confiabilidade da ventilação. Nesse sentido, caso não exista garantia de que o grau está presente 

de modo contínuo, ou seja, podem haver falhas na operação da ventilação, não há como 

assegurar que não haja formação de atmosfera explosiva, o que faz aumentar o tipo de zona. A 

norma apresenta três tipos de disponibilidade:  

● Boa: ventilação está presente praticamente de modo contínuo;  

● Satisfatória: A ventilação é esperada para estar presente sob condições normais 

de operação. Descontinuidades são admitidas, mas elas ocorrem esporadicamente e por curtos 

períodos;  

● Pobre: ventilação que não atende ao padrão de satisfatória ou boa, mas não são 

esperadas descontinuidades que ocorram por longos períodos.  

A norma ainda recomenda, que seja feito durante a avaliação da disponibilidade da 

ventilação artificial a consideração se os equipamentos podem ficar em “stand-by”. Uma 

disponibilidade boa irá solicitar normalmente, sob falha, partida automática dos equipamentos 

reservas. Contudo, se medidas forem tomadas para prevenir a liberação de material inflamável 

quando a ventilação falhar, a classificação especificada com a ventilação operando não 

necessita ser modificada, isto é, a disponibilidade pode ser assumida como boa (ABNT, 2009).  

Com base no grau e disponibilidade de ventilação da área a NBR IEC 60079-10-1 

(2009) apresenta a classificação das áreas, como pode ser visualizado a Tabela 17. 
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Tabela 16 - Classificação de área com base na ventilação . 

 
Fonte: ABNT (2009). 

 

Portanto, conforme já mencionado, as aberturas para ventilação são feitas através de 

tijolos cobogó em prol de atender ao critério de ventilação. Os tijolos dimensionados para este 

projeto possuem área de 25,0x25,0xcm (CxL), ou seja, 625 cm2. A área de ventilação conta 

com 16 quadrados de 5,0x5,0 x cm (CxL) resultando em 400 cm2, a foto deste segue abaixo: 

 

 
Figura 14 - Cobogó dimensionado para o projeto . 

 
Fonte: Própria autoria.  

 

A área de cobogós correspondente para atender a norma é a encontrada quando 

substitui-se a equação 7 na equação 8 conforme os cálculos abaixo: 

 

𝐶 =
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡

28 ∗ 𝑉0
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A Norma API RP 500 (2012) pondera que na condição em que é feita a medição do 

número de trocas de ar (C) do ambiente e o valor este valor obtido seja maior ou igual a seis (6) 

trocas por hora o ambiente é classificado como adequadamente ventilado. Porém, caso o 

método utilizado para obtenção seja um método matemático (C), a norma recomenda que seja 

considerado um fator de segurança (f = 2) elevando o número mínimo de trocas para doze (12) 

trocas por hora. Dessa forma, este trabalho dimensiona, inicialmente, doze trocas de ar para a 

casa do gerador como o número ideal. 

 

12 =  
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡

28 ∗ 45,9
 

 

𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡 = 12 ∗ 28 ∗ 45,6 = 15419,04 𝑐𝑚2 

 

Portanto, conforme visto acima, a área de ventilação necessária é 15419,04 cm2 para 

que a casa do gerador tenha às 12 trocas de ar por hora, o que é traduzido em 39 cobogós. Essa 

quantidade de tijolos ocupa uma área de 2,34 m2. Porém, contando como uma possível troca 

por um gerador mais robusto e que precise de melhor ventilação, a sala do gerador é 

dimensionada com 1 metro de altura para os cobogós por toda extensão das 4 paredes. Portanto, 

a divisão fica 56 para a parede da altura do trapézio, 64 para base menor, 84 para base maior e 

60 para a parede restante. Isso resulta em um total de 264 tijolos e uma área de ventilação (Avent) 

de 10,52 m2. 

O próximo passo para ventilação é calcular volume hipotético Vz, que é o volume o 

qual a concentração média do gás ou vapor inflamável é tipicamente 25% ou 50% LIE. O 

volume Vz ainda estabelece se o grau de ventilação como alto, médio ou baixo para cada grau 

de liberação da fonte de risco (ABNT, 2009). 

O cálculo do volume hipotético Vz é feito através da equação da taxa de vazão mínima 

da ventilação teórica de ar (dV/dt)min necessária para diluir uma determinada quantidade de 

material inflamável e uma concentração requerida abaixo do LIE. O cálculo da vazão mínima 

de ventilação é dado na equação 9 (Andrade, 2017). 

 

 
𝑑𝑣

𝑑𝑡𝑚𝑖𝑛
=

𝑑𝑔
𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑘 ∗ 𝐿𝐼𝐸𝑚
∗

𝑇

293
 

 

(9) 

Onde: 

(dV/dt)min = a taxa mínima de vazão volumétrica de ar (volume por tempo, m3/s); 
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(dG/ dt)max = a taxa máxima de liberação na fonte de risco (massa por tempo, kg/s); 

LIEm = o limite inferior de explosividade (massa por volume, kg/m3); 

k = o fator de segurança aplicado ao LIE; 

k = 0,25 (para fontes de risco de graus contínuo e primário); 

k = 0,5 (para fontes de risco de grau secundário); 

T = A temperatura ambiente (em Kelvin, K). 

 

A área que é ocupada em um determinado volume de gás é calculada tendo em vista 

uma concentração de 0,25 do LIE para fontes contínuas e primárias ou de 0,50 do LIE para 

fontes secundárias, por unidade de tempo (Neto F. C., 2013). 

A equação 9 é utilizada para LIEm em kg/m3, entretanto na tabela 16 das 

características do óleo diesel só se possui a informação do LIEv em concentração 

volumétrica (%). Portanto deve ser realizada uma conversão que pode ser realizada através da 

equação 10 (Vittória, 2017): 

 

 𝐿𝐼𝐸𝑚 =  0,416 ∗ 10−3 ∗ 𝑀 ∗ 𝐿𝐼𝐸𝑣 (10) 

 

Onde M é a massa molecular da substância inflamável, em kg/mol: 

 

𝐿𝐼𝐸𝑚 =  0,416 ∗ 10−3 ∗ 184 ∗ 4 

𝐿𝐼𝐸𝑚 =  0,306 
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

A partir da equação 9, referente à vazão volumétrica de ar (m3/s), considerando a 

temperatura na situação mais crítica possível, ou seja, 38°C e que a fonte de risco primária é de 

k = 0,25 é possível, então calcular dv/dt: 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑡𝑚𝑖𝑛
=

31,38 ∗ 103

0,25 ∗ 0,306
∗

38

293
 

 

Portanto: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡𝑚𝑖𝑛
= 53,19 ∗ 10−3

𝑚3

𝑠
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O valor encontrado para (dV/ dt)min e o volume real de ventilação presente dentro do 

volume considerado (V0) é expressa com um volume (Vk). E pode ser calculado através da 

equação 11 (Buffon, 2011). 

 

 𝑉𝑘 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡min
⁄

𝐶
 

 

(11) 

Sendo C o número de renovações de ar por unidade de tempo (s-1) e é calculado pela 

Equação 12: 

 𝐶 =
𝑑𝑉0

𝑑𝑡⁄

𝑉0
 (12) 

 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡

28
=

105600

28
=  3771,43 𝑚3

𝑠⁄  

 

𝐶 =
𝑑𝑉0

𝑑𝑡⁄

𝑉0
=

𝑄𝑒𝑓𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉0
=

3771,43

45,9
 

 

𝐶 = 82,17 ℎ−1 𝑜𝑢 0,0228 𝑠−1 

 

Encontrando o valor de C e dV/dtmin, é possível encontrar o valor de Vk: 

 

𝑉𝑘 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡𝑚𝑖𝑛

𝐶
=

53,19∗10−3

0,0228
= 2,33 𝑚3  

 

É válido ressaltar, que a equação de Vk só pode ser utilizada para misturas homogêneas 

na devida área de risco com as respectivas condições excelentes de vazão de ar. Por outro lado, 

a situação a qual a condição de ventilação é excelente não é usual, devido a possibilidade da 

entrada de ar estar obstruída ou outra ação que interrompa o fluxo de ar. Diante disso, é adotado 

um fator de correção de f para o valor encontrado em C, para mostrar uma fotografia mais 

próxima à existente (Buffon, 2011).  

 

 
𝑉𝑧 =  𝑓 ∗ 𝑉𝑘 

 
(13) 

Onde: 



64 

 

f = eficiência da ventilação em termos de sua efetividade de diluir a atmosfera 

explosiva de gás, com f variando de f = 1 (situação ideal) até tipicamente f = 5 (vazão de ar 

impedida) (Andrade, 2017). 

 

𝑉𝑧 =  𝑓 ∗ 𝑉𝑘 = 5 ∗ 2,33 = 11,65 𝑚3 

 

Por fim é necessário calcular o tempo de persistência (t) requerido para uma 

concentração média cair de um valor inicial até o valor do LIE, logo após a parada da liberação 

de substâncias perigosas terminam, pode ser estimado através da equação 14. Além disso, é 

adotado que a concentração inicial da substância inflamável é considerada como 100% 

(Andrade, 2017). 

 
𝑡 = −

𝑓

𝐶
∗ 𝑙𝑛

𝐿𝐼𝐸 ∗ 𝑘

𝑋0
 

 

(14) 

Sendo, 

X0 = É a concentração inicial de determinada substância inflamável em unidade de 

LIE, ou seja, 100% da concentração de diesel: 

 

𝑡 = −
5

82,17
∗𝑙𝑛  

4 ∗ 0,25

100
   

 

𝑡 = 0,28 ℎ = 16,8 𝑚𝑖𝑛  

 

Com todos os parâmetros necessários calculados é possível estabelecer o grau da 

ventilação. Nesse contexto, a ABNT (2009)  define os graus de ventilação como alto, médio e 

ruim, conforme mostrado abaixo: 

● Ventilação Alta (VA): 

Quando Vz < 0,1m3 ou Vz < 1 % de V0. 

Nesta situação, o volume da área classificada pode ser considerado como sendo igual 

a Vz. 

● Ventilação Baixa (VB) 

Quando Vz > V0. 

Nesta situação, o volume da área classificada pode ser considerado como sendo igual 

a Vz. 
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● Ventilação Média (VM) 

Quando Vz ≤ V0. 

Geralmente quando a ventilação não for alta (VA) e nem baixa (VB). 

 

Portanto, é necessário comparar o volume hipotético (Vz) com o V0 e, assim, 

parametrizar o grau de ventilação. Neste estudo de caso Vz= 11,65 m3 < V0= 45,9m3, segundo 

a norma IEC 60079-10-1 (2009)  a classificação para Vz< V0 é a classificação de ventilação 

média (VM). Essa classificação, porém, leva em consideração a pior condição de ventilação 

possível, com vazão de ar impedida (f=5). Para a condição ideal (f=1) Vk= Vz= 2,33m3 = 0,5% 

de V0, ou seja a ventilação é classificada como alta (VA). 

 

3.4.6 - DIQUE DE CONTENÇÃO 

 

Outra medida para aumentar a segurança da instalação é a construção de um dique de 

contenção para a casa do gerador e para o tanque externo do gerador, para caso de ocorrer algum 

vazamento até o volume máximo do tanque externo de diesel. Assim, para dimensionar a altura 

do dique foi seguido conforme tabela do CETESB (2003) abaixo. 

 

Tabela 17 - Volume do tanque e altura do dique considerados.  

Volume do tanque (m3) Altura do dique (m) 

≤100 0,5 

101 a 1000 1,0 

1001 a 10.000 1,5 

10.001 a 100.000 2,0 

Fonte: CETESB (2003). 

 

Como o tanque possui 250 litros, ou seja, 0,25 m3, o dique de contenção necessário é 

de 0,5 metros de altura. Para a casa do gerador, como existe possibilidade de falha do sistema 

de alimentação de diesel para o gerador na parte interna da casa do gerador (Mesmo que seja 

uma possibilidade extremamente remota), a casa do gerador também é dimensionada com um 

dique de contenção de 0,5m de altura, para o caso do volume inteiro do tanque extravasar para 

a sala. 
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3.4.7 - CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA 

 

● Identificação das Fontes de Risco: 

 

A fonte de risco consiste no local onde pode haver liberação de gás, líquido ou vapor 

inflamável. Podendo ser fonte de risco de grau contínuo, de grau primário ou de grau 

secundário, de acordo com a quantidade da substância presente no ambiente. O combustível 

(óleo diesel) que ficará contido dentro do tanque é considerado um líquido inflamável, de 

acordo com a tabela 17, uma vez que o seu ponto de fulgor é 38°C. Devido às suas propriedades 

químicas, a sua liberação através de algum ponto pode levar a formação de uma atmosfera 

explosiva. 

No caso deste projeto, a situação encontrada é um tanque que armazena um líquido 

inflamável e possíveis vazamentos que podem decorrer da operação do gerador. As 

características físicas do tanque devem ser analisadas para que as fontes de risco sejam 

identificadas de maneira correta. O tanque a ser utilizado será um tanque de 250 l conforme já 

dimensionado anteriormente (Andrade, 2017). 

Nesse contexto, como já visto no item anterior, a sala do gerador é dimensionada para 

garantir a ventilação adequada e o tanque ficará no lado externo e terá o dique de contenção 

conforme já parametrizado. Além disso, quando o líquido armazenado for do tipo não 

condutivo, que é o caso do diesel, o tanque deve ser adequadamente aterrado (Costa, Silva, & 

Andrade, 2016). 

A superfície de um líquido inflamável em um tanque é considerada uma fonte de risco 

de grau contínuo, bem como o respiro do tanque é considerado uma fonte de risco de grau 

primário (ABNT, 2009). A porta de acesso da sala em que se encontra o tanque também deve 

ser levada em consideração, e neste caso é uma fonte de risco de grau secundário. 

 

● Definição dos tipos de zona: 

É necessário que a classificação de áreas seja realizada por aqueles que compreendam 

a relevância e o significado das propriedades dos materiais inflamáveis e daqueles que estejam 

familiarizados com o processo de que tais equipamentos fazem parte, juntamente com a 

participação de pessoal qualificado das áreas de engenharia de segurança, eletricidade, 

mecânica e outros (ABNT, 2009). 
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Dito isso, é necessário realizar uma avaliação mais aprofundada em cada um dos temas 

descritos no tópico anterior. Porém, como já mencionado anteriormente, o foco deste trabalho 

é fazer um projeto seguro para instalação do gerador. Com essa razão, o tanque anexo do 

gerador foi retirado e o gerador será alimentado apenas pelo tanque externo que ficará alocado 

na área externa da casa do gerador  e terá um dique de contenção proporcional ao volume do 

tanque. Além disso, a casa do gerador está dimensionada para ter o grau de ventilação adequado 

pela norma. 

Sendo assim, é possível classificar a região interior ao tanque externo do gerador como 

uma zona 0 devido a ocorrer a presença de gases perigosos por período maior de 1.000 h/ano, 

devido a ocorrência frequente de uma atmosfera explosiva. Além disso, é necessário classificar 

a boca de abastecimento do tanque como uma zona 1, devido a frequência de abastecimento do 

gerador ser semanal e assim gerar atmosfera explosiva por período menor que 1.000 h/ano e 

maior que 10 h/ano. Por fim, os pontos de conexão do gerador, por onde é transportado o diesel 

será classificado como uma zona 2, em decorrência de possíveis vazamentos do sistema desse 

sistema de transferência de diesel do tanque externo para o gerador e devido a formar gases 

com potencial de explosão por período menor que 10 h/ano. 

 

3.5 - DESCRIÇÃO DO INTERTRAVAMENTO 

 

Intertravamento é um método que impede sistemas que não podem atuar ao mesmo 

tempo sejam ativados ao mesmo tempo. Nesse contexto, o intertravamento pode ser feito para 

diversas funcionalidades e de vários jeitos diferentes, neste projeto a finalidade é que os 

contatores da rede e do gerador não operem fora dos horários programados. Assim, a partir da 

análise do diagrama unifilar contido no anexo II deste trabalho, abaixo é descrito como o 

intertravamento irá atuar para todas as condições de operação do gerador do projeto: 

1- Horário de ponta: Para o horário de ponta é necessário que o contator que separa o 

circuito de emergência do circuito do circuito geral do bloco D seja fechado às 18:00 de segunda 

até sexta. Para isso, A IHM (Interação homem máquina) do gerador é programa para enviar o 

sinal para o contator de forma que esse feche o contato com o circuito geral e assim o bloco D 

terá uma parte da carga alimentada pelo gerador deste projeto e outra parte pela concessionária 

de energia; 

2- Situação de falta de energia fora do horário de ponta: Numa situação de falta de 

energia fora do horário de ponta ocorrerá um short break devido a entrada em rampa do gerador. 

A IHM do gerador detecta a falta de energia e da partida no motor a combustão do gerador, 
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assim fazendo fazendo esse girar e consequentemente fazendo o gerador elétrico girar e 

começar a produzir energia e abastecer as cargas de emergência já definidas neste trabalho; 

3- Situação de falta de energia no horário de ponta: Na situação de falta de energia no 

horário de ponta, existe o risco de o gerador assumir toda a carga do prédio. Contudo como o 

gerador não tem capacidade de carga para atender a demanda a máquina pode perder o 

sincronismo e danificar algum de seus componentes. Para evitar esse tipo de situação, o gerador 

tem um sistema intrínseco que conta com relés de motorização que não permitem que a máquina 

perca o sincronismo. Portanto, caso a mencionada ocasião de fato venha a acontecer o relé atua 

no disjuntor do gerador e retira esse de operação até que a contatora abra o contato entre o 

circuito de emergência e o circuito geral. 

 

3.6 - SINCRONIZAÇÃO E PARALELISMO COM A REDE 

 

O sistema de proteção tem como objetivo garantir a segurança na operação do gerador. 

Para isso, esse tem um relé intrínseco o qual verifica as condições de sincronismo antes de 

fechar a contatora. Nesse contexto, o equipamento responsável por realizar o sincronismo é o 

relé ANSI 25 que faz a leitura do sinal de tensão que vem da rede e do gerador e fecha o 

disjuntor quando as condições de frequência, módulo e fase das tensões são atendidas. 

O relé 25 funciona de forma a verificar se os circuitos paralelos estão em boas 

condições de serem conectados e caso o valor de referência esteja distante do valor comparado, 

o equipamento entende que existe uma diferença suficiente entre os valores de tensão e ângulo 

de fase. Logo, é entendido que os circuitos não têm a condição de sincronismo satisfeita e o relé 

não permite o paralelismo desses. 

O mecanismo do gerador o qual possui relé 25 entre seu mecanismo de funcionamento 

é o sistema deep sea 8610, o qual é parte do USCA presente no QTA conforme figura abaixo: 

 
Figura 15 - IHM de um gerador.  

 
Fonte: Manual DEEP SEA (2017). 

 

Com as condições de sincronismo respeitadas, ocorre o fechamento dos disjuntores e 

é dada partida na máquina a combustão, o que faz o motor girar o eixo do gerador elétrico e 



69 

 

como esse já tem um sistema de auto excitação é gerado um campo magnético girante, assim, 

fazendo a alimentação chegar até as cargas 

Com as definições acima estabelecidas, o gerador do projeto possui sistema de 

transferência em rampa  ou quadro de transferência em rampa. Sendo esse o equipamento o 

qual tem a responsabilidade de comutar entre a rede e o gerador. Nesse contexto, o equipamento 

do gerador verifica as condições de sincronismo e paralelismo e enquanto é dada partida no 

motor a diesel. Quando a condição de sincronismo e paralelismo é confirmada, o gerador 

assume a carga do barramento, dependendo do tipo de operação.  

O circuito abaixo, é um exemplo de ligação do gerador alimentando as cargas de 

emergência (Pereira, 2011): 

 

Figura 16 - Transformador com fonte secundária de energia .  

 

Fonte: Pereira (2011). 
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Figura 17 - Transferência Gerador-Concessionária.  

 

Fonte: Pereira (2011). 

 

O sistema de comutação da rede para o gerador mostrado acima, é feito por duas 

chaves: A 52G e 52U. Nesse contexto, a chave 52G tem o objetivo de conectar o grupo gerador 

à carga a ser alimentada, e a chave fica no terminal de saída do gerador logo após a unidade de 

detecção de sobretensão e subtensão. Por outro lado, o paralelismo necessário para a chave 52U 

realizar a transferência de carga deve ser desligado. Com isso, o sistema de USCA verifica a 

condição de paralelismo para prosseguir com o processo. Com a condição verificada ocorre a 

comutação de switches 52U, de modo que eles não tenham autonomia sem sincronização. 

 

3.7 - CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

3.7.1 - DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

Esta etapa do projeto dimensiona os condutores, eletrocalhas e disjuntores necessários 

para ligação do gerador até as cargas de emergência. Para parâmetro de valores e adequação é 

utilizada a norma NBR 5410:2008 e o livro do Creder (2007). Além disso, este estudo considera 

que a UFF possui malha de aterramento com tipo de ligação já determinada, por isso não é 

realizado nenhum dimensionamento deste tipo. 
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1. Método para passagem de infraestrutura 

 

Nos itens seguintes, serão dimensionados os componentes do circuito. Com isso, é 

necessário ter o conhecimento de como esses vão do gerador até as cargas.  É válido ressaltar 

que toda essa descrição pode ser vista no diagrama de baixa da instalação no ANEXO III deste 

estudo. 

Nesse contexto, o projeto dimensiona 4 circuitos, sendo esses divididos em: Circuito 

das lâmpadas de emergência (C1), circuitos dos no-breaks (C2), Circuito de infraestrutura (C3) 

e o circuito do Gerador (C4). 

O circuito C1, começa no painel Pem na sala da subestação no primeiro andar do bloco 

D da UFF. Do painel sai a alimentação para as lâmpadas do primeiro andar e uma ramificação 

contendo os condutores para as demais lâmpadas. A metodologia adotada para levar esses 

condutores até as respectivas cargas nos andares superiores foi o método 11 classificação "C" 

da tabela 33 da NBR 5410:2008. Para a fixação destes cabos no teto, é dimensionado o uso de 

presilhas / Miguelões. 

O circuito C2, começa no painel Pem na sala da subestação no primeiro andar do bloco 

D da UFF. Do painel sai a alimentação diretamente para o segundo andar no fim do corredor, 

onde fica localizado o laboratório de informática Laboratório de Computação da Engenharia 

(LaCE). Esse foi dividido em cinco salas sendo cada uma delas um subcircuito de C2, ou seja 

C2(a) até C2(e). A metodologia adotada para levar esses condutores até as respectivas cargas 

foi o método 3 classificação "B1" da tabela 33 da NBR 5410:2008. Para isso, é dimensionado 

um eletroduto de PVC rígido. 

O circuito C3, começa no painel Pg na casa do gerador. Após chegar até a sala da 

subestação no primeiro andar do bloco D da UFF através de eletrocalhas (Essa etapa é descrita 

na np circuito C4, no próximo parágrafo), é feita uma derivação nos condutores no qual um 

ramo deles é direcionada para o painel PC3 o qual não possui cargas conectadas, apenas o 

barramento. Isso é devido a não ter sido definido quais cargas este gerador vai alimentar no 

horário de ponta. A metodologia adotada para levar esses condutores até o painel PC3 foi o 

método 14 classificação "F" da tabela 33 da NBR 5410:2008. Para isso, é dimensionado uma 

eletrocalha (Ressaltando que a metodologia para a infraestrutura do casa do gerador até a sala 

da subestação é descrita no próximo parágrafo). 

Por fim, o circuito C4, começa no painel Pg dentro da casa do gerador. Os condutores 

saem do painel em sua parte inferior e descem dentro de eletrocalhas até que esses cheguem ao 

nível do solo. Então, os condutores passam para o lado externo, através de uma caixa de 
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passagem e são enterrados. Para enterrar os condutores é passada a fita isolante de alta tensão 

e eles são inseridos dentro de conduletes. O trecho enterrado é de 12 metros, até que esses 

cheguem ao prédio de engenharia. Chegando até o bloco D, esses são inseridos dentro de uma 

caixa de passagem e sobem através de eletrocalhas até a altura do pé direito de 4 metros. Os 

condutores então, entram no prédio através de uma caixa de passagem e são inseridos em 

eletrocalhas. O caminho continua atravessando o banheiro, por cima do entreforro e saindo 

utilizando novamente uma caixa de passagem para o corredor. A eletrocalha atravessa o 

corredor e chega até a sala da subestação. Nesse ponto, ocorre uma derivação, no qual um ramo 

alimenta o painel Pem e a outra alimenta o PC3. Como pode ser notado, este circuito utiliza mais 

de um método para passa gem dos condutores. Sendo assim, a metodologia adotada para 

levar esses condutores até os respectivos painéis foi o método 64 classificação "D" para a parte 

enterrada e o método 14 classificação "F", referentes a tabela 33 da NBR 5410:2008. Vale 

ressaltar, que mesmo a corrente máxima do método "F" sendo maior que a do método "D", a 

corrente máxima do condutor deve ser a menor. 

 

2. Tipo de cabo e cálculo da bitola 

 

O cálculo da bitola do cabo começa com a escolha do tipo de condutor e da isolação 

do condutor. Para este projeto foi escolhido o condutor de cobre e o método de isolação por 

PVC. 

Nesse contexto, para fins de cálculo, são realizados 3 métodos: O critério da 

ampacidade, o critério da queda de tensão e o mínimo definido pela NBR 5410:2008. 

Outro critério a ser avaliado nessa seção é a capacidade de condução de corrente do 

condutor. Para isso, é utilizada as tabelas 36 e 38 da NBR 5410:2008. 

É válido destacar, que são dimensionados os condutores principais, os quais conectam 

todas as cargas do circuito e os condutores secundários, que são os condutores que ramificam 

do condutor principal, levando a fiação até onde está a carga. Logo o condutor principal supre 

todas as cargas e o condutor secundário supre apenas uma carga. 

Uma observação a ser feita para esta etapa é que Sf é a seção da fase, Sn é a seção do 

neutro, St é seção do condutor terra. 
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a. Ampacidade 

 

Primeiramente, é necessário verificar qual é a corrente total que o circuito transporta. 

A partir da equação abaixo, é determinada a corrente do circuito: 

 𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼𝑐 (15) 

𝐼𝑐 =
𝑆

𝑉
 

Onde: 

Ic: É a corrente do circuito; 

S: É a potência aparente do circuito; 

V: É a tensão entre as fases do circuito. 

 

Vale ressaltar que para circuitos trifásicos equilibrados, é preciso multiplicar a tensão 

e a corrente pela raiz quadrada de três. 

 

Com o valor da corrente do circuito definido, é feito o ajuste desse para correção do 

fator de temperatura e ocupação na eletrocalha: 

 

 𝐼𝑝 =
𝐼𝑐 ∗ 𝐹𝐷

𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑁𝐶
 (16) 

 

Onde: 

Ip: É a corrente de projeto; 

Ic: É a corrente do circuito; 

FD: É o fator de demanda (Tabela 4.1 Cotrim, 2009); 

FCT: É fator de correção de temperatura (Tabela 42 da NBR 5410:2008); 

FCNC: É o fator de correção para o número de Circuitos no trecho mais ocupado 

(Tabela 40 da NBR 5410:2008). 

Os fatores de demanda para este projeto são considerados como 1, ou seja, toda carga 

instalada está sendo utilizada. 
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b. Queda de tensão 

 

Segundo Lima Filho (2011), a queda de tensão provocada pela passagem de corrente 

elétrica nos condutores dos circuitos de uma instalação deve estar dentro de determinados 

limites máximos, a fim de não prejudicar o funcionamento dos equipamentos de utilização 

ligados aos circuitos terminais. Vale ressaltar, que quando a queda de tensão é suficiente, os 

Circuitos vão ter a tensão em seus terminais menor que o valor nominal necessário. Por isso, é 

necessário levar em conta este método. Segundo Creder (2007), a seção do condutor pode ser 

calculada através da queda de tensão desse: 

 

 𝑆 =
∑ 𝑃 ∗ 𝐿 ∗ 2𝜌

𝑒 ∗ 𝑉2
 (17) 

 

S: É a seção do condutor; 

P: É a potência ativa do equipamento do circuito; 

L: É a distância do barramento até a carga; 

ρ: É a resistividade do condutor utilizado, ou seja 58x106 S/m; 

e: É o limite de queda de tensão. Para este projeto é de 0,07 para geração; 

V: É a tensão de fase do circuito. 

 

A distância da carga até o barramento é calculada através do diagrama de baixa 

apresentado anteriormente no Anexo III. 

 

c. Mínimo da  norma NBR 5410:2008 

 

A norma NBR 5410:2008 estabelece que a bitola mínima de circuitos de iluminação 

deve ser de 1,5 mm2. e de circuitos de força deve ser de 2,5 mm2. Além disso, para 

dimensionamento dos condutores de neutro e terra, são utilizadas as tabelas 48 e 58 da 

normativa citada como referência. 
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3. Eletrocalha / Eletroduto 

 

Conforme descrito pelo Creder (2007), para cálculo da eletrocalha é preciso conhecer 

a seção dos condutores que vão passar pela eletrocalha / eletroduto. Feito isso, basta utilizar o 

método abaixo para dimensionar o diâmetro mínimo necessário para eletrocalha / eletroduto. 

 

 𝑆𝑖 =
𝜋

4
∑ 𝐷𝑖2 (18) 

 𝐷𝑖 = √
4

𝑓 ∗ 𝜋
∑ Si  

 

Onde: 

Si: É a soma das seções dos condutores; 

D: É o diâmetro da eletrocalha; 

f: É 0,53 para um condutor , 0,31 para dois condutores e 0,40 para três condutores ou 

mais (Creder, 2007). 

 

4. Disjuntor do circuito 

 

Conforme descrito em Creder (2007), para dimensionar o disjuntor do circuito é 

preciso comparar a corrente de projeto com a corrente máxima suportada pelo condutor, dessa 

forma, fica estabelecida a comparação abaixo: 

 𝐼𝑝 ≤  𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 (19) 

Onde: 

Ip: É a corrente de projeto; 

In: É a corrente nominal do disjuntor; 

Im: É a corrente máxima suportada pelo condutor segundo tabela 36 ou 38 da norma 

5410:2008; 
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3.7.2 - CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO (C1) 

 

1. Tipo de cabo e tamanho da bitola 

 

Diante do que já foi descrito acima, abaixo são apresentados os diâmetros de bitola 

encontrados pelo método da ampacidade e queda de tensão para um circuito com 2 condutores 

carregados. A tabela 18 mostra os cálculos referentes ao critério da ampacidade para os 

condutores principais e secundários: 

 

Tabela 18 - Bitolas dos condutores pelo método da ampacidade.  

Parâmetro 
Condutor 

secundário 

Condutor 

Principal 

FP 0,90 0,90 

P (kW) 0,049 980,00 

S (kVA) 0,054 1,09 

V(V) 127,00 127,00 

Ic (A) 0,4 8,58 

Ip (A) 0,4 8,10 

Sf (mm²) 0,50 0,50 

Sn (mm²) 0,50 0,50 

St (mm²) 0,50 0,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 19 - Bitolas dos condutores secundários pelo método da queda de tensão parte 1.  

Fonte: Própria autoria. 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO C1 - LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA / ANDARES ÍMPARES 

1° Andar 3° Andar 5° Andar 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) 

L1 17,7 0,03 0,03 L9 85,7 0,13 0,13 L17 129,4 0,19 0,19 

L2 22,4 0,03 0,03 L10 114,3 0,17 0,17 L18 158,0 0,24 0,24 

L3 49,4 0,07 0,07 L11 108,6 0,16 0,16 L19 152,2 0,23 0,23 

L4 71,8 0,11 0,11 L12 152,8 0,23 0,23 L20 196,4 0,29 0,29 
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Tabela 20 - Bitolas dos condutores secundários pelo método da queda de tensão parte 2.  

CIRCUITO C1 - LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA / ANDARES PARES 

2° Andar 4° Andar 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) 

L5 63,8 0,10 0,10 L13 107,5 0,16 0,16 

L6 92,4 0,14 0,14 L14 136,1 0,20 0,20 

L7 86,7 0,13 0,13 L15 130,4 0,20 0,20 

L8 130,9 0,20 0,20 L16 174,6 0,26 0,26 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 21 - Bitola do condutor principal pelo método da queda de tensão . 

Carga Sf (mm²) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

L1-L20 3,26 4,00 4,00 4,00 

Fonte: Própria autoria. 

 

A partir dos cálculos acima realizados, e do que já foi previamente definido no item 

3.7.1 o valor para a bitola dos condutores deste circuito segue conforme tabelas 22 e 23: 

 

Tabela 22 - Bitolas dos condutores secundários do circuito C1 parte 1.  

CIRCUITO C1 - LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA / ANDARES ÍMPARES 

1° Andar 3° Andar 5° Andar 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) Carga Sf (mm²) Sn (mm²) Carga Sf (mm²) Sn (mm²) 

L1 1,50 1,50 L9 1,50 1,50 L17 1,50 1,50 

L2 1,50 1,50 L10 1,50 1,50 L18 1,50 1,50 

L3 1,50 1,50 L11 1,50 1,50 L19 1,50 1,50 

L4 1,50 1,50 L12 1,50 1,50 L20 1,50 1,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 23 - Bitolas dos condutores secundários do circuito C1 parte 2.  

CIRCUITO C1 - LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA / ANDARES PARES 

2° Andar 4° Andar 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) Carga Sf (mm²) Sn (mm²) 

L5 1,50 1,50 L13 1,50 1,50 

L6 1,50 1,50 L14 1,50 1,50 

L7 1,50 1,50 L15 1,50 1,50 

L8 1,50 1,50 L16 1,50 1,50 
Fonte: Própria autoria. 

 

Portanto, a bitola dos condutores principais é de 4mm2 e dos condutores secundários é 

de 1,5mm2, ambos definidos pelo método da queda de tensão. 
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2. Presilhas 

 

Como para esse circuito é escolhido o método C, o cabo será transportado até as cargas 

com presilhas. Portanto, é dimensionado uma presilha / miguelão a cada 1 metro. A partir do 

diagrama de baixa do anexo III o tamanho total do circuito é de 658,29 m. Tendo em vista, que 

essas presilhas são vendidas em lotes de 100 unidades, esse projeto demanda sete lotes de 

miguelões e cada lote custando R$ 15,81. 

 

Figura 18 - Presilhas do circuito C1. 

 

Fonte: Site da Americanas (2021). 

 

3. Disjuntor do circuito 

 

A corrente calculada Ip é de 8,10 A para o circuito C1. Para dimensionar o disjuntor 

do circuito é preciso considerar a corrente máxima que pode passar pelo circuito. Além disso, 

necessário respeitar a equação (19): 

 

Substituindo os valores: 

8,10 ≤  𝐼𝑛 ≤ 19,5 

 

Diante disso, o disjuntor dimensionado segue as características mostradas abaixo:  

 

Tabela 24: Características do disjuntor do circuito C1.  

I (A) 8,10 

Im (A) 19,50 

ID (A) 10,0 

Modelo Disjuntor Easy9 1p 10A Curva C 6000a 

Fabricante Schneider Electric 

Custo R$ 8,30 
Fonte: Própria autoria. 

 

 



79 

 

Figura 19: Disjuntor do circuito C1. 

 

Fonte: Site da Schneider Electric (2021). 

 

3.7.3 - CIRCUITO DOS NO-BREAKS (C2) 

 

1. Tipo de cabo e tamanho da bitola 

 

Diante do que já foi descrito acima, abaixo são apresentados os diâmetros de bitola 

encontrados pelo método da ampacidade e queda de tensão para um circuito com 2 condutores 

carregados. Vale ressaltar, que o circuito C2 foi dividido em 5 subcircuitos: 

 
Tabela 25 - Bitolas do condutor principal pelo método da ampacidade.  

Parâmetro C2 (a) C2 (b) C2 (c) C2 (d) C2 (e) 

FP 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

P (W) 4875,00 4875,00 4875,00 4875,00 3900,00 

S (VA) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 6000,00 

V (V) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Ic (A) 34,09 34,09 34,09 34,09 27,27 

Ip (A) 32,16 32,16 32,16 32,16 25,73 

Sf (mm²) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Sn (mm²) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

St (mm²) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 26 - Bitolas dos condutores secundários pelo método da ampacidade.  

Parâmetro C2 (a) C2 (b) C2 (c) C2 (d) C2 (e) 

FP 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

P (W) 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 

S (VA) 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

V (V) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Ic (A) 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 

Ip (A) 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 

Sf (mm²) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sn (mm²) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

St (mm²) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 27 - Bitolas dos condutores secundários pelo método da queda de tensão parte 1 .  

Sala S1 - C2 (a) Sala S2 - C2 (b) Sala S3 - C2 (c) 

Carga L (m) 
Sf 

(mm²) 

Sn 

(mm²) 

St 

(mm²) 
Carga L (m) 

Sf 

(mm²) 

Sn 

(mm²) 

St 

(mm²) 
Carga L (m) 

Sf 

(mm²) 

Sn 

(mm²) 

St 

(mm²) 

T1 97,13 0,96 0,96 0,96 T6 102,32 1,02 1,02 1,02 T11 107,55 1,07 1,07 1,07 

T2 98,70 0,98 0,98 0,98 T7 103,89 1,03 1,03 1,03 T12 109,12 1,08 1,08 1,08 

T3 100,26 0,99 0,99 0,99 T8 105,45 1,05 1,05 1,05 T13 110,68 1,10 1,10 1,10 

T4 103,39 1,03 1,03 1,03 T9 108,58 1,08 1,08 1,08 T14 113,81 1,13 1,13 1,13 

T5 104,95 1,04 1,04 1,04 T10 110,14 1,09 1,09 1,09 T15 115,37 1,14 1,14 1,14 
Fonte: Própria autoria. 

 

 
Tabela 28 - Bitolas dos condutores secundários pelo método da queda de tensão parte 2 .  

Sala S4 - C2 (d)  Sala S5 - C2 (e) 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²)  Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

T16 111,72 1,11 1,11 1,11  T21 115,89 1,15 1,15 1,15 

T17 113,28 1,12 1,12 1,12  T22 117,45 1,17 1,17 1,17 

T18 114,85 1,14 1,14 1,14  T23 119,02 1,18 1,18 1,18 

T19 117,97 1,17 1,17 1,17  T24 122,14 1,21 1,21 1,21 

T20 119,54 1,19 1,19 1,19       
Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 29 - Bitolas dos condutores principais pelo método da queda de tensão parte 1.  

Sala S1 - C2 (a) Sala S2 - C2 (b) Sala S3 - C2 (c) 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) Carga 
Sf 

(mm²) 

Sn 

(mm²) 

St 

(mm²) 

T1 - 

T5 
5,01 5,01 5,01 

T6 - 

T10 
5,26 5,26 5,26 

T11 - 

T15 
5,52 5,52 5,52 

T1 - 

T5 
6,00 6,00 6,00 

T6 - 

T10 
6,00 6,00 6,00 

T11 - 

T15 
6,00 6,00 6,00 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 30 - Bitolas dos condutores principais pelo método da queda de tensão parte 2 .  

Sala S4 - C2 (d)  Sala S5 - C2 (e) 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²)  Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

T16 - 

T20 5,73 5,73 5,73  

T17 - 

T25 4,71 4,71 4,71 

T16 - 

T20 6,00 6,00 6,00  

T17 - 

T24 6,00 6,00 6,00 
Fonte: Própria autoria. 

 

A partir dos cálculos acima realizados, e do que já foi previamente definido no item 

3.7.1 o valor para a bitola dos condutores deste circuito segue conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 31 - Bitolas dos condutores secundários do circuito C2 parte 1.  

CIRCUITO C2(a) - TOMADAS NO-

BREAKS  

CIRCUITO C2(b) - TOMADAS NO-

BREAKS 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²)  Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

T1 2,50 2,50 2,50  T6 2,50 2,50 2,50 

T2 2,50 2,50 2,50  T7 2,50 2,50 2,50 

T3 2,50 2,50 2,50  T8 2,50 2,50 2,50 

T4 2,50 2,50 2,50  T9 2,50 2,50 2,50 

T5 2,50 2,50 2,50  T10 2,50 2,50 2,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 32 - Bitolas dos condutores secundários do circuito C2 parte 2.  

CIRCUITO C2(d) - TOMADAS NO-

BREAKS  

CIRCUITO C2(c) - TOMADAS NO-

BREAKS 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²)  Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

T16 2,50 2,50 2,50  T11 2,50 2,50 2,50 

T17 2,50 2,50 2,50  T12 2,50 2,50 2,50 

T18 2,50 2,50 2,50  T13 2,50 2,50 2,50 

T19 2,50 2,50 2,50  T14 2,50 2,50 2,50 

T20 2,50 2,50 2,50  T15 2,50 2,50 2,50 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 33 - Bitolas dos condutores secundários do circuito C2 parte 3.  

CIRCUITO C2(e) - TOMADAS NO-

BREAKS 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

T21 2,50 2,50 2,50 

T22 2,50 2,50 2,50 

T23 2,50 2,50 2,50 

T24 2,50 2,50 2,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

Portanto, a bitola dos condutores principais é de 6mm2 e dos condutores secundários é 

de 2,5mm2 pelo método da queda de tensão. 

 

2. Eletroduto 

 

Conforme já descrito, para cálculo da eletrocalha é preciso conhecer a seção dos 

condutores que vão passar pela eletrocalha. Dito isso, é utilizada a tabela 10.6 do Hélio Creder 

(2007) a tabela 33 apresenta os valores encontrados para os eletrodutos para os eletrodutos dos 

condutores principais (φ1) e dos condutores secundários (φ1'):  

 

Tabela 34 - Parâmetros da eletroduto do circuito C2 .  

Eletroduto N° Condutores Sf (mm²) Sn (mm²) 
St 

(mm²) 

D 

(mm²) 

Diâmetro 

nominal 

Tamanho 

(m) 

φ1 3 6,00 6 6 7,57 10 300 

φ1' 3 2,50 2,5 2,5 4,89 5 100 
Fonte: Própria autoria. 

 

3. Disjuntor do circuito 

 

A corrente calculada Ip é de 32,16A para os subcircuitos C2(a) até C2(d) e 25,73 para 

o subcircuito C2(e). Para dimensionar o disjuntor do circuito é preciso considerar a corrente 

máxima que pode passar pelo circuito. Além disso, necessário respeitar a equação (19): 

Substituindo os valores: 

32,2 ≤  𝐼𝑛 ≤ 41,0 

 

Diante disso, o disjuntor dimensionado segue as características da tabela 35:  
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Tabela 35: Características do disjuntor do circuito C2 . 

Circuito I (A) 
Im 

(A) 

ID(A) 
Modelo Fabricante Custo 

C2 (a) 32,16 41,00 40,0 
Disjuntor Easy9 1p 40A Curva C - 3000 

A 

Schneider 

Electric 
R$ 10,90 

C2 (b) 32,16 41,00 40,0 
Disjuntor Easy9 1p 40A Curva C - 3000 

A 

Schneider 

Electric 
R$ 10,90 

C2 (c) 32,16 41,00 40,0 
Disjuntor Easy9 1p 40A Curva C - 3000 

A 

Schneider 

Electric 
R$ 10,90 

C2 (d) 32,16 41,00 40,0 
Disjuntor Easy9 1p 40A Curva C - 3000 

A 

Schneider 

Electric 
R$ 10,90 

C2 (e) 27,27 25,73 32,0 
Disjuntor Easy9 1p 32A Curva C - 3000 

A 

Schneider 

Electric 
R$ 7,90 

Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 20: Disjuntor do circuito C2  

 

Fonte: (Site da Schneider Electric, 2021). 

 

3.7.4 - CIRCUITO INFRAESTRUTURA (C3) 

 

1. Tipo de cabo e tamanho bitola 

 

Diante do que já foi descrito acima, abaixo são apresentados os diâmetros de bitola 

encontrados pelo método da ampacidade e queda de tensão para um circuito com 3 condutores 

carregados equilibrado. Vale ressaltar, que a tensão mostrada na tabela 35 é a entre fases. 
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Tabela 36 - Bitolas dos condutores pelo método da ampacidade.  

FP 0,8 

P 30240 

S 37800 

V 380 

Ic 57,43 

Ip 54,2 

Sf (mm²) 10 

Sn (mm²) 10 

St (mm²) 10 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 37 - Bitolas dos condutores pelo método da queda de tensão . 

CIRCUITO C3 - INFRAESTRUTURA 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

Pc3 10,7 1,50 1,50 1,50 

Fonte: Própria autoria. 

 

A partir dos cálculos acima realizados, e do que já foi previamente definido no item 

3.7.1 o valor para a bitola dos condutores deste circuito é o definido pelo critério da ampacidade 

conforme tabela 37: 

 

Tabela 38 - Bitolas dos condutores do circuito C3.  

CIRCUITO C3 - INFRAESTRUTURA 

Carga Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

PC3 10,0 10,00 10,00 

Fonte: Própria autoria. 

 

Portanto, a bitola dos condutores é de 10 mm2 para fase, 10 mm2 para neutro e 10 mm2 

para terra através do critério da ampacidade. 

 

2. Eletroduto 

 

Conforme já descrito, para cálculo da eletrocalha é preciso conhecer a seção dos 

condutores que vão passar pela eletrocalha. Dito isso, é utilizada a tabela 10.6 do Hélio Creder 

(2007) a tabela 38 é apresentada com os valores encontrados: 
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Tabela 39 - Parâmetros da eletrocalha do circuito C3.  

Eletroduto N° Condutores Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) D (mm²) 
Diâmetro 

nominal 
Tamanho (m) 

φ2 5 10,0 10,0 10,0 9,77 10 10,0 

Fonte: Própria autoria. 

 

3. Disjuntor do circuito 

 

A corrente calculada Ip é de 54,2 A para cada um dos subcircuitos de C2. Para 

dimensionar o disjuntor do circuito é preciso considerar a corrente máxima que pode passar 

pelo circuito. Além disso, necessário respeitar a equação (19): 

 

Substituindo os valores: 

54,2 ≤  𝐼𝑛 ≤ 126 

 

Diante disso, o disjuntor dimensionado segue as características mostradas na tabela 

39:  

Tabela 40: Características do disjuntor do circuito C3.  

I (A) 54,2 

Im (A) 126,0 

ID (A) 63,0 

Modelo 
Disjuntor Easy9 3p 63A Curva C - 

3000A EZ9F33363 

Fabricante Schneider Electric 

Custo R$ 71,20 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 21: Disjuntor do circuito C3.  

 

Fonte: Site da Schneider Electric (2021). 
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3.7.1 - CIRCUITO DO GERADOR (C4) 

 

1.  Tipo de cabo e cálculo da bitola 

 

Diante do que já foi descrito acima, abaixo são apresentados os diâmetros de bitola 

encontrados pelo método da ampacidade e queda de tensão para um circuito com 3 condutores 

carregados equilibrado. Vale ressaltar, que a tensão mostrada na tabela 40 é a entre fases. 

 

Tabela 41 - Bitolas dos condutores pelo método da ampacidade.  

FP 0,8 

P (kW) 45600 

S (kVA) 57000 

V(V) 380 

Ic (A) 86,60 

Ip (A) 81,70 

Sf (mm²) 35,00 

Sn (mm²) 25,00 

St (mm²) 16,00 

Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 42 - Bitolas dos condutores pelo método da queda de tensão.  

CIRCUITO C4 - GERADOR 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

Gerador 34,85 6,0 6,0 6,0 

Tanque externo 16,56 N/A N/A 16,0 

Fonte: Própria autoria. 

 

A partir dos cálculos acima realizados, e do que já foi previamente definido no item 

3.7.1 o valor para a bitola dos condutores deste circuito segue conforme tabela 42: 

 

Tabela 43 - Bitolas dos condutores do circuito C4.  

CIRCUITO C4 - GERADOR 

Carga L (m) Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) 

Gerador 34,85 35,00 25,00 16,00 

Tanque externo 16,56 N/A N/A 16,0 

Fonte: Própria autoria. 
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Portanto, a bitola dos condutores é calculada pelo método da ampacidade de 35 mm2 

para fase, 25 mm2 para neutro e para 16mm2 terra. 

 

2. Eletrocalha 

 

Conforme já descrito, para cálculo da eletrocalha é preciso conhecer a seção dos 

condutores que vão passar pela eletrocalha. Dito isso, é utilizada a tabela 10.6 do Hélio Creder 

(2007) a tabela 43 é apresentada com os valores encontrados: 

 

Tabela 44 - Parâmetros da eletrocalha do circuito C3.  

Eletroduto N° Cabos Sf (mm²) Sn (mm²) St (mm²) D (mm) D Nominal (mm) Tamanho (m) 

φ3 5 35 25 16 21,56 30 33 
Fonte: Própria autoria. 

 

3. Disjuntor do circuito 

 

A corrente calculada Ip é de 81,7A para cada um dos subcircuitos de C2. Para 

dimensionar o disjuntor do circuito é preciso considerar a corrente máxima que pode passar 

pelo circuito. Além disso, necessário respeitar a equação (19): 

 

Substituindo os valores: 

 

81,7 ≤  𝐼𝑛 ≤ 103 

 

Diante disso, o disjuntor dimensionado segue as características mostradas na tabela 

44:  

Tabela 45: Características do disjuntor do circuito C4.  

I (A) 81,7 

Im (A) 103,00 

ID (A) 100,00 

Modelo 
DISJUNTOR EASY9 3P 100 A 

CURVA C 4,5 KA 230/400 V 

Fabricante Schneider Electric 

Custo R$ 175,30 
Fonte: Própria autoria. 
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Figura 22: Disjuntor do circuito.  

 

Fonte: Site da Schneider Electric (2021). 

 

Com o valor de corrente do disjuntor definido, é dimensionado o contator de 

transferência automática na tabela 45: 

 

Tabela 46: Características do contator do circuito C4  para horário de ponta  e emergência.  

I (A) 81,7 

Im (A) 103,00 

IC (A) 115,00 

Modelo 
CONTATOR TRIPOLAR TRIPOLAR 

115A 1NA+1NF 24 VCC LC1D115BD 

Fabricante Schneider Electric 

Custo R$ 3.039,63 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 23: Contator do circuito.  

 

Fonte: Site da Schneider Electric (2021). 

 

O valor da corrente nominal do contator é superior a Im, porém este tem a função de 

comutar entre a rede e o gerador. A parte de proteção é realizada pelo disjuntor e esse está 

dentro do range. 
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3.7.2 - DIMENSÕES DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE EMERGÊNCIA 

 

• Painel e Barramento 

 

O painel é dimensionado de forma a acomodar os disjuntores e demais componentes 

do circuito, somando as dimensões dos disjuntores já calculados: 

 

Tabela 47: Dimensões dos disjuntores.  

Disjuntor Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm) 

D1 81 18 66,5 

D2 (a) 81 17,7 73,6 

D2 (b) 81 17,7 73,6 

D2 (c) 81 17,7 73,6 

D2 (d) 81 17,7 73,6 

D2 (e) 81 17,7 73,6 

D3 81 81 73,6 

D4 81 81 73,6 

Contator 

Ponta 
158 120 136 

Contator 

Emergência 
158 120 136 

Fonte: Própria autoria. 

 

Logo, para os 3 painéis que são dimensionados no diagrama de baixa (Anexo III deste 

trabalho). Sendo que no painel Pg fica apenas o disjuntor do circuito C4, no painel Pem ficam os 

circuitos C1, C2 e o contator de emergência e no painel PC3 fica o circuito C3 e o contator de 

ponta. O tamanho mínimo dos painéis é mostrado na tabela 48 

 

Tabela 48: Dimensões dos painéis elétricos.  

 Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Profundidade 

(mm) 

Tamanho do painel de emergência (Pem) 226,5 120 136 

Tamanho do painel do gerador (Pg) 105 165 60 

Tamanho do painel C3 (PC3) 239 120 136 

Fonte: Própria autoria. 

 

Diante desses aspectos, é escolhido um painel com dimensões de 200x200x150xmm 

com IP-54, para o painel Pg e um painel 400x400x200xmm para os painéis Pem e PC3 com IP-

54 conforme figura 24: 
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Figura 24: Painel escolhido para o projeto.  

 

 

Fonte: Site do mercado livre (2021). 

 

O barramento é dimensionado com 500mm, tendo em vista que essa foi a menor barra 

de cobre encontrada. Com isso, são consideradas 2 barras, uma para cada painel para circuito 

de força, 2 para os circuitos de terra e outras 2 para  neutro. Ainda tendo sobra de material para 

projetos futuros. Vale ressaltar, que a barra de cobre pode ser cortada no tamanho que for 

necessário. Na tabela 48 são mostradas algumas das características do barramento: 

 

Tabela 49: Características do barramento. 

Condutor Material Corrente proj. (A) I barra (A) Tamanho (cm) Custo 

Fase Cobre 262,75 449 50 cm R$ 200,00 

Fonte: Própria autoria. 

 

Vale ressaltar, que a corrente de projeto considerada não abrange o circuito C4, visto 

que é esse o circuito de geração. Um outro aspecto, é que as cargas de emergência não são 

ligadas ao mesmo tempo que as cargas do horário de ponta, portanto a corrente máxima não 

ultrapassa os 244,43A do gerador. 

 

3.8 - LISTA DE MATERIAL E ORÇAMENTO 

 

Com todos os materiais necessários dimensionados, é exposto o respectivo custo 

encontrados na tabela 49: 
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Tabela 50: Orçamento do projeto.  

Material Fonte 
Quantidade 

(Unidade) 
Custo total (R$) 

Tanque de Polietileno Seu posto 1 un  R$              760,00  

Cabo flexível 1.5 mm² Leroy Merlin 200 m  R$              320,00  

Cabo flexível 2.5 mm² Leroy Merlin 300 m  R$              660,00  

Cabo flexível 4 mm² Leroy Merlin 200 m  R$              780,00  

Cabo flexível 6 mm² Leroy Merlin 300 m  R$           1.884,00  

Cabo flexível 10 mm² Mercado Livre 100 m  R$              950,00  

Cabo flexível 16 mm² Leroy Merlin 100 m  R$           1.459,00  

Cabo flexível 25 mm² Americanas 100 m  R$           1.488,00  

Cabo flexível 35 mm² Mercado Livre 35 m  R$           1.295,00  

Olhal 4 mm² Mercado Livre 100 un  R$                78,00  

Olhal 6 mm² Viewtech 100 un  R$              104,12  

Olhal 10 mm² Mercado Livre 10 un  R$                30,00  

Olhal 16 mm² Mercado Livre 10 un  R$                53,00  

Olhal 25 mm² Mercado Livre 10 un  R$                39,99  

Olhal 35 mm² Mercado Livre 3 un  R$                  9,21  

Presilha / miguelão Americanas 700 un  R$              110,67  

Eletroduto Rígido  1/2" Leroy Merlin 198 m  R$              858,00  

Eletrocalha 30 mm Mercado Livre 12 un  R$           1.144,00  

Condulete 30 mm Mercado Livre 50m  R$              288,00  

Fita isolante de alta tensão Mercado Livre 5 un  R$              150,00  

Caixa de passagem 30X30X10xcm Mercado Livre 7 un  R$              350,00  

Disjuntor 10 A Schneider Eletric 1 un  R$                  8,30  

Disjuntor 32 A Schneider Eletric 1 un  R$                  7,90  

Disjuntor 40 A Schneider Eletric 4 un R$                43,96 

Disjuntor 63 A Schneider Eletric 1 un  R$                71,20  

Disjuntor 100 A Schneider Eletric 1 un  R$              175,30  

Contator Tripolar Tripolar 115a 

1na+1nf 24 Vcc Lc1d115bd 
Schneider Eletric 2 un  R$           6.079,26  

Barramento de cobre Mercado Livre 6 un  R$           1.200,00  

Caixa do painel 200x200x150xmm Mercado Livre 1 un  R$              291,00  

Caixa do painel 400x400x200xmm Mercado Livre 2 un  R$              807,76  

Trilha para disjuntor Mercado Livre 4 m  R$              132,00  

Parafuso Mercado Livre 50 un  R$                50,00  

Adicionais Não aplicável Não aplicável  R$           5.000,00  

Obra civil Confidencial Não aplicável  R$         35.000,00  

Serviço de instalação Confidencial Não aplicável  R$         25.000,00  

Custo Total (R$)      R$         86.677,67  

Fonte: Própria autoria. 
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É importante lembrar, que itens como os no-breaks e as luzes de emergência não 

entram no orçamento devido a UFF já possuir esses equipamentos em sua planta. Dito isso, os 

equipamentos que foram referenciados neste trabalho foram apenas para fins de cálculo, devido 

a falta de dados e limitação de acesso ao campus da UFF durante o período de pandemia. 

Outro ponto a ressaltar, é que para levantamento do custo dos condutores é considerada 

as três fases, mais fiação de neutro e terra e alguns dos itens são vendidos somente em pacotes 

fechados. Portanto, mesmo que seja necessário apenas 5 olhais de 35mm2 só é possível comprar 

100 unidades. 

Foram adicionados custos adicionais com material para itens os quais não foram 

listados e para eventuais necessidades. 
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4 - CONCLUSÕES 

 

Este trabalho tem como objetivo dimensionar os principais pontos referentes ao projeto 

do gerador de emergência do bloco D da UFF. É válido ressaltar, que  o foco do trabalho fica 

voltado para a parte elétrica do projeto e não a parte civil ou mecânica. 

Além disso, foi realizado um estudo sobre a viabilidade econômica do gerador de 

emergência também ser utilizado no horário de ponta. O resultado desse estudo apontou que 

utilizando o gerador durante as 3 horas do horário de ponta mensalmente, é possível chegar a 

uma economia de R$ 83.180,09 anuais. Esse valor é equivalente a 1,4 mensalidades do bloco 

D, portanto todo ano a UFF iria economizar mais de uma mensalidades da conta de energia por 

ano, passado o período de retorno de investimento. Vale destacar, que não foram considerados 

custos devidos a impostos da conta de luz, nesse caso o retorno financeiro seria mais vantajoso 

ainda. 

Dentro desse contexto, o projeto tem retorno financeiro em um período interessante, 

retornando o valor investido de R$ 86.677,67  em 1,04 anos e o custo o qual mais impacta na 

no orçamento são os materiais. É importante salientar, que para escopo de contratação de firma 

terceira para condução do projeto, o escopo do serviço seria de instalação da infraestrutura dos 

circuitos C3 e C4. Isso, pois não seria instalado tomadas ou lâmpadas. Conforme já mencionado 

anteriormente, este trabalho utiliza cargas que simulam as já instaladas na UFF. 

Outro ponto realizado neste trabalho foi realizar a classificação da área a qual o gerador 

e o tanque desse foi classificada devido a presença de líquido perigoso. Para isso, a casa do 

gerador foi dimensionada para ter o grau de ventilação bom, com 1 troca de ar a cada 43,86 

segundos. O resultado obtido foi muito positivo, visto que para atender a recomendação da 

norma a casa do gerador deveria ter 39 tijolos cobogó, e foram dimensionados 264 tijolos. Isso 

faz com que a presença de vapor de diesel dure apenas por 16,8 minutos na condição de 

ventilação obstruída. No caso ideal, uma atmosfera explosiva dura por apenas 3,36 minutos.   

É importante salientar, que os vapores de diesel que ficarem pelo mencionado período 

de tempo, seriam apenas em caso de vazamentos. Contudo, o sistema tanque-gerador diesel é 

um circuito fechado. Sendo assim, a condição de vazamento claramente não é a ideal, pois 

qualquer tipo de vazamento constata que existe uma falha. Outro ponto, é que após entrega do 

projeto o bom funcionamento do gerador deve ser mantido através de rotinas de manutenção, 

que objetivam justamente previr ou corrigir falhas como vazamentos. 

Além disso, foram respeitados todos os parâmetros normativos e de segurança 

estabelecidos por órgãos nacionais e na falta de órgão nacionais, os internacionais. A partir 
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disso, a casa do gerador bem como o tanque estão dimensionados a serem seguros contra o 

líquido perigoso. 

Por fim, foram dimensionados os equipamentos elétricos para operação do gerador e 

sua devida conexão com os circuitos que esse é dimensionado para alimentar. Todos esses 

equipamentos são mostrados nos diagramas de baixa tensão e no diagrama unifilar apresentados 

nos anexos II e III respectivamente deste trabalho. 

Mesmo a pandemia tendo impactado na parte de verificações de campo, este trabalho 

cumpre com seu propósito e entrega um projeto de instalação do gerador de emergência do 

bloco D da UFF, dimensionando e demonstrando resultados coerentes com os estabelecidos na 

normativa NBR 5410:2008. Durante o trabalho foram apresentados todos os pontos importantes  

para o cálculo da viabilidade econômica do gerador, classificação de área e dimensionamento, 

bem como os custos relacionados. 
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ANEXO I - Planta baixa da instalação 

 
Fonte: Própria autoria.  
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ANEXO II - Diagrama unifilar da instalação 

 
Fonte: Própria autoria.  
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ANEXO III - Diagrama de baixa da instalação 

Fonte: Própria autoria.  
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Fonte: Própria autoria.  
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Fonte: Própria autoria.  
 

Fonte: Própria autoria.  
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Fonte: Própria autoria.  
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ANEXO IV - Numeração Postes da praia vermelha da UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFF (2021).
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ANEXO V - Contas de luz da UFF 
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