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RESUMO 

 

A busca por geração distribuída de energia tornou-se uma constante no mundo 

contemporâneo. O consumo de energia elétrica e todos os gastos referentes a essa necessidade 

são temas frequentes de estudos das mais diversas áreas do conhecimento. A economia de 

energia é uma realidade que não despertou apenas as instituições privadas. A UFRN vive um 

momento de transição em que deixou de ter seu fornecimento de energia elétrica por duas 

entradas de energia elétrica em 13.800 V e passou a ser suprida através de uma linha de 

distribuição em 69.000 V, o que acarreta uma redução global na fatura da energia. Associado 

a essa nova infraestrutura, implantou-se um sistema de supervisão, medição e faturamento da 

energia que será cobrada a cada Centro, obrigando aos gestores destas unidades a um uso 

mais racional da energia. Nessa perspectiva, a presente dissertação é uma proposta de 

investigação, sob um viés técnico-econômico, onde se analisa o perfil de carga de um dos 

Centros – Centro de Biociências – e com isso uma análise comparativa do funcionamento de 

um grupo gerador no horário de ponta – período do dia em que a energia elétrica é mais cara. 

Essa será mais uma tentativa para reduções energéticas por setor e a utilização da capacidade 

instalada ociosa de geradores com precária rotina de manutenção. A proposta inclui também 

uma padronização nas instalações desses equipamentos, a criação de um sistema supervisório 

(SCADA) capaz de acessar esses grupos geradores para melhor gerenciamento de dados e 

operação diária.  

 

Palavras chave: Energia elétrica. Sistema supervisório. Gerador diesel. 
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ABSTRACT 

 

The search for distributed generation of energy has become a constant in the contemporary 

world. The consumption of electricity and all expenses related to this need are frequent 

themes of studies of the most diverse areas of knowledge. Energy saving is a reality that not 

only aroused private institutions, UFRN is experiencing a moment of transition in which it 

stopped having its electricity supply through two inputs of electricity at 13,800 V and started 

to be supplied through a line of 69,000 V, which leads to an overall reduction in the energy 

bill. Associated with this new infrastructure, a system of supervision, measurement and 

billing of the energy that will be charged to each Center has been implemented, forcing the 

managers of these units to use energy more rationally. In this perspective, this dissertation is a 

research proposal, under a technical-economic aspect, which analyzes the load profile of one 

of the Centers - Bioscience Center - and with this a comparative analysis of the functioning of 

a generator set in the such - hours of the day when electricity is more expensive. This will be 

yet another attempt for energy reductions by sector and the use of idle installed capacity of 

generators with poor routine maintenance. The proposal also includes a standardization in the 

installations of such equipment, the creation of a supervisory system (SCADA) capable of 

accessing these generator sets for better data management and daily operation. 

 

Keywords: Electric power. Supervisory system. Diesel generator. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Nos anos de 2013 e 2014 presenciaram-se as últimas crises energéticas brasileiras 

envolvendo o Sistema de Geração e o Sistema Interligado Nacional (SIN), gerando assim 

questionamentos e discussões quanto à disponibilidade de recursos energéticos e a oferta de 

energia. Várias propostas foram debatidas e o governo adotou medidas emergenciais de 

investimento no setor elétrico para conter a falta de oferta em algumas regiões do Brasil. 

Dessa forma, é de extrema importância a busca por um sistema alternativo, que 

engloba o conceito de Geração Distribuída – GD, conforme o Instituto Nacional de Energia 

Elétrica – INEE: 

 
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”. A GD inclui: Co-geradores, 
Geradores que usam como fonte de energia resíduos combustíveis de 
processo, Geradores de emergência, Geradores para operação no horário de 
ponta, Painéis fotovoltaicos, Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH's. 
(INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, [2017]).1 

 

A economia de energia é uma realidade que não despertou apenas as instituições 

privadas, e a UFRN vive um momento de transição em que deixou de ter seu fornecimento de 

energia elétrica por duas entradas de energia elétrica em 13.800 V e passou a ser suprida 

através de uma linha de distribuição em alta tensão de 69.000 V. 

Novos materiais foram adquiridos, novos processos precisaram ser criados para que 

tais elementos pudessem ser manuseados e mantidos dentro de padrões normatizados de 

engenharia. Essa mudança de infraestrutura elétrica acarretou uma redução global na fatura da 

energia da ordem de aproximadamente R$ 400 mil reais por mês. 

Com o aumento da estrutura física, a perspectiva de novos prédios e a ampliação de 

alguns já existentes, a tendência é que o consumo de energia continue a aumentar. Nesse 

contexto, a busca por novas alternativas de economia de energia é constante e isso coloca em 

evidência toda a capacidade instalada de geradores a diesel. 

O óleo diesel e as novas tecnologias utilizadas nos grupos motores/geradores têm 

motivado debates no cenário brasileiro, em função da importância do combustível para o 
                                                        
1 Documento online não paginado. 
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desenvolvimento das áreas de geração de energia, economia, transporte, saúde e meio 

ambiente. É de suma importância que os setores conheçam e participem ativamente das 

decisões governamentais relativas ao tema. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A confiabilidade e a continuidade dos serviços de um sistema de energia elétrica estão 

relacionadas a fatores como, por exemplo, o bom desempenho do sistema de geração. O 

modelo do sistema elétrico vem modificando-se devido à conexão de novas fontes de geração, 

com isso trazendo mais benefícios aos consumidores. O alto custo e as constantes elevações 

dos preços da energia elétrica no Brasil são as razões principais para o desenvolvimento do 

presente estudo, dando enfoque ao horário de ponta, período este em que o sistema de 

transmissão de energia elétrica encontra-se sobrecarregado. (ANEEL, 2010). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desta dissertação de mestrado é uma investigação, sob um viés 

técnico-econômico, onde se analisa o perfil de carga do Centro de Biociências e com isso uma 

análise comparativa do funcionamento de um grupo gerador no horário de ponta para a 

redução da conta de energia.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Catalogação e localização dos grupos motor gerador diesel do Campus 

Central da UFRN; 

b) Propor uma adequação das instalações desses equipamentos e a 

criação/atualização de diagramas unifilares dessas instalações; 

c) Criação de um supervisório remoto, com o software Elipse Scada, para 

operação e supervisão em sintonia com outros sistemas já implantados – 

sistema CCK, sistema de telecomando da rede de 13,8 kV e da Subestação 69 

kV. 
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1.4 CONTRIBUIÇÕES 

 

A principal contribuição deste trabalho é uma análise técnica e econômica onde se 

propõe um sistema alternativo para a geração de energia através do óleo diesel, combustível 

de baixo valor e largamente utilizado no Brasil, visando substituir totalmente ou parcialmente 

o consumo de energia no Horário de Ponta na UFRN, em que as concessionárias de energia 

elétrica possuem tarifas com valor elevado. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado conforme a seguinte metodologia: 

a) Revisão bibliográfica de trabalhos com propostas de geração diesel em horário de 

ponta em diversas instalações como: shoppings, indústrias e universidades; 

b) Catalogação de todos os grupos motor gerador da UFRN; 

c) Localização de equipamentos e criação de mapa de geração do Campus; 

d) Proposta de adequações das instalações dos equipamentos, no que diz respeito ao 

suprimento do Diesel, retirada de materiais inflamáveis, adequação do sistema de 

ventilação, sinalizações adequadas na instalação; 

e) Atualização de diagramas unifilares dessas instalações; 

f) Estudo de viabilidade econômica de operação do grupo motor gerador (GMG) no 

horário de ponta do Centro de Biociências e criação de supervisório remoto. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos com a seguinte distribuição: 

 

a) No capítulo 2 são apresentadas definições, componentes e características dos 

GMG’s, o cenário destes equipamentos na UFRN e o levantamento do 

potencial de geração disponível; 

b) No capítulo 3 é apresentado um panorama das instalações desses equipamentos 

na UFRN, inconformidades nas instalações e sugestões de adequações para 

alguns equipamentos; 
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c) No capítulo 4 é apresentada uma fundamentação teórica da importância do 

trabalho de controle, a proposta de tela do supervisório desenvolvida em Elipse 

Scada e suas funcionalidades de operação; 

d) No capítulo 5 é desenvolvido o estudo de viabilidade técnica/econômica da 

entrada em operação desses equipamentos em horário de ponta; 

e) No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e as propostas para 

trabalhos futuros. 
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2 A GERAÇÃO DIESEL NA UFRN 

 

Neste capítulo é apresentado um levantamento das características dos grupos motor 

gerador, componentes, os principais sistemas, termos e aplicações desta tecnologia. É 

abordado também o levantamento e cenário desses equipamentos na UFRN. 

 

2.1 GRUPO GERADOR DIESEL - GMG 

 

O GMG é um equipamento com capacidade de fornecer energia elétrica para alimentar 

máquinas industriais, abastecer lojas, eventos, construções e suprir as necessidades 

energéticas residenciais como casas e apartamentos em caso de qualquer interferência na rede 

elétrica local. 

O gerador elétrico com motor a gasolina, gás natural veicular (GNV), álcool ou diesel, 

por exemplo, é uma solução prática e muito eficaz para abastecimento de energia elétrica. O 

equipamento funciona a partir da movimentação de um eixo central, impulsionado pelo 

processo de queima do combustível. 

A energia mecânica resultante dessa movimentação é transformada em energia elétrica 

pela ação de um dispositivo chamado alternador. Este processo é possível graças ao campo 

magnético que é gerado pela velocidade de rotação do eixo central, que cria tensão em 

terminais condutores que transmitem a circulação de correntes elétricas. 

No presente estudo, os geradores em questão, são acionados por máquinas térmicas a 

Diesel. De acordo com Pereira (2011)2: 

 
São máquinas térmicas alternativas, de combustão interna, destinadas ao 
suprimento de energia mecânica ou força motriz de acionamento. O nome é 
devido a Rudolf Diesel, engenheiro francês nascido em Paris, que 
desenvolveu o primeiro motor em Augsburg - Alemanha, no período de 
1893 a 1898. Oficialmente, o primeiro teste bem sucedido foi realizado no 
dia 17 de fevereiro de 1897, na Maschinenfabrik Augsburg. 

 

Segundo sua aplicação, os motores a diesel são classificados em 4 tipos básicos: 

 

 Estacionários 

Destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como geradores, máquinas 

de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constante; 
                                                        
2 Documento online não paginado. 
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 Industriais 

Destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, tais como tratores, 

carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação 

fora-de-estrada, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde se exijam 

características especiais específicas do acionador; 

 

 Veiculares 

Destinados ao acionamento de veículos de transporte em geral, tais como caminhões e 

ônibus; 

 

 Marítimos 

Destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Conforme o tipo de 

serviço e o regime de trabalho da embarcação, existe uma vasta gama de modelos com 

características apropriadas, conforme o uso lazer, trabalho comercial leve, pesado, médio-

contínuo e contínuo. 

Além dos segmentos de aplicações, os motores Diesel podem ser classificados pelo 

tipo de sistema de arrefecimento que utilizam, normalmente a água ou o ar e pelo número e 

disposição dos cilindros, que normalmente são dispostos em linha, quando os cilindros se 

encontram em uma única fileira, ou em V, quando os cilindros são dispostos em fileiras 

oblíquas. 

As diferenças básicas entre os diversos tipos de motores Diesel residem, 

essencialmente, sobre os sistemas que os compõem. Todos funcionam segundo as mesmas 

leis da termodinâmica, porém as alterações de projeto que se efetuam sobre os sistemas e seus 

componentes resultam em características de operação que os tornam adequados para 

aplicações diferentes. 

 

2.2 TIPOS E CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS 

 

Os sistemas de geração a diesel local de energia podem ser classificados conforme o 

tipo e classe do equipamento de geração. Um equipamento pode ser classificado como 

“Standby”, “Prime” ou “Contínuo”. É muito importante compreender como são as definições 

e as classificações para a aplicação do equipamento: 

 

 



20 

 

 Sistemas de emergência 

Em geral, os sistemas de emergência são instalados, por imposição legal, e em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos departamentos de segurança pública. 

Normalmente, eles se destinam ao fornecimento de energia e iluminação durante curtos 

períodos de tempo, com os três seguintes propósitos: permitir a evacuação segura de edifícios; 

evitar que falte energia elétrica para sistemas de suporte à vida e equipamentos para pessoas 

que requerem cuidados especiais; e evitar que falte energia elétrica para sistemas críticos de 

telecomunicações e em locais usados por serviços de segurança pública. Em geral, os 

requisitos estabelecidos em normas técnicas especificam o equipamento e a carga mínima 

necessária. 

 

 Sistemas de energia “standby” exigidos por lei 

Em geral, os sistemas de energia “standby”, exigidos por lei, são instalados por 

imposição dos departamentos de segurança pública. Estes sistemas normalmente destinam-se 

ao fornecimento de energia e iluminação por curtos períodos de tempo, onde necessário, para 

evitar acidentes ou facilitar as operações de combate a incêndios. Em geral, as exigências 

normativas especificam o equipamento e a carga mínima necessários. 

 

 Sistemas de energia “standby” opcionais 

Em geral, os sistemas “standby opcionais” são instalados onde a segurança não é um 

fator fundamental. Entretanto, a falta de energia pode causar perdas de negócios, perdas de 

receita, interrupção de processos críticos, causar inconveniências ou desconfortos. Esses 

sistemas, normalmente, são instalados em centros de processamento de dados, fazendas, 

edifícios comerciais/industriais e residências. O proprietário do sistema pode selecionar as 

cargas a serem conectadas ao sistema. 

Além de proporcionar uma fonte de energia “standby” nos casos em que ocorre a falta 

no fornecimento de energia pela rede pública de eletricidade, os sistemas de geração local 

também são utilizados para os seguintes objetivos: 

 

 Energia “Prime” 

Os sistemas de energia “prime” utilizam a geração local de energia ao invés de utilizar 

a energia fornecida pela rede pública em áreas onde os serviços da empresa distribuidora de 

energia não estejam disponíveis. Um sistema simples de energia “prime” utiliza pelo menos 
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dois grupos geradores e uma chave comutadora para transferir a energia para as cargas 

conectadas a eles. Um dos GMG’s funciona continuamente, com uma carga variável, 

enquanto o outro serve como reserva para o caso de eventuais quedas de energia, bem como 

para permitir o desligamento do primeiro grupo gerador para trabalhos de manutenção. É 

possível utilizar um relógio (temporizador) na chave comutadora para efetuar a alternância 

entre os grupos geradores em intervalos de tempo predeterminados. 

 

 Operação durante picos de consumo de energia 

Este tipo de instalação permite que se use a geração local de energia elétrica durante 

os picos de consumo, de modo a reduzir ou nivelar o consumo da eletricidade proveniente da 

rede pública durante estes períodos, com o objetivo de economizar dinheiro durante os picos 

de demanda de energia. Esse tipo de sistema precisa de um controlador que dê a partida e 

acione o GMG local nos momentos apropriados, para nivelar os picos de demanda do usuário. 

Os geradores instalados para produzir energia “standby” também podem ser usados para esta 

finalidade. 

 

 Redução de custos 

As instalações para a redução de custos no consumo de energia utilizam a geração 

local de energia elétrica em conformidade com os contratos de preços de energia mantidos 

com a empresa distribuidora de energia elétrica. Geralmente, em troca de preços mais 

favoráveis para a energia da rede pública, o usuário concorda em utilizar os geradores e 

contrata uma quantidade específica de carga (kW) por períodos de tempo determinados pela 

concessionária. E, normalmente, não podendo exceder um determinado limite de horas por 

ano. A geração instalada para fins de energia “standby” também pode ser utilizada para 

redução de custos. 

 

 Carga básica contínua 

As instalações para fornecimento de uma “carga básica contínua” utilizam a geração 

local de energia elétrica para um consumo constante de potência (kW). Em geral, essas 

instalações são de propriedade das empresas de distribuição de energia elétrica ou estão sob 

seu controle. 

 

 Co-geração de energia 
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Frequentemente, os equipamentos para geração de uma “carga básica contínua” 

podem ter seu uso estendido para uma modalidade denominada co-geração. Em termos mais 

simples, a co-geração corresponde ao uso simultâneo da energia elétrica produzida em um 

grupo gerador, assim como o uso do calor irradiado pelo escapamento. O calor irradiado pelo 

escapamento (que é normalmente desperdiçado) é recapturado e utilizado diretamente para 

aquecimento, ou então, é convertido em eletricidade. 

A Tabela 1 apresenta de forma sucinta a classificação dos GMG’s conforme a sua 

forma de operação. 

Tabela 1 - Classificação de GMG 

 
Fonte: CUMMINS, 2011. 

 

2.3 COMPONENTES E SISTEMAS DO GMG 

 

Esta seção é dedicada à apresentação dos principais componentes e sistemas dos 

GMG’s. 

 

 Alternador 

A característica principal do alternador elétrico presente no GMG é transformar 

energia mecânica em elétrica e é composto por geradores síncronos e capazes de operar nos 

regimes de serviço de emergência, horário de ponta ou serviço contínuo. A Figura 1 mostra 

um alternador síncrono típico utilizado em grupo motor gerador: 

 

Figura 1 - Alternador síncrono 
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Fonte: WEG, 2016. 

 Motor diesel 

Motores térmicos a Diesel (Figura 2) são máquinas que queimam combustível da 

mesma forma que o motor de um carro e a única diferença é que usam diesel ao invés de 

gasolina. O combustível diesel tem a característica marcante de queimar a uma temperatura 

bem mais elevada que os outros e por isso é mais eficiente e garante maior potencial ao 

gerador. Seus únicos pontos fracos são o ruído e alguma poluição, se não tiver manutenção 

regular. 

 

Figura 2 - Motor diesel 

 
Fonte: Manual MWM, 2015. 

 

 USCA 

Unidade de supervisão de corrente alternada (Figura 3) é um equipamento 

microprocessado que é utilizado em quadro de transferência automática (QTA) dos GMG’s. 

As USCA's são responsáveis por coletar as informações da rede, como tensão e corrente tanto 

do lado do gerador como da rede, e a partir de uma série de análises, ela pode partir um grupo 

motor gerador (em caso de falha na rede, baixa tensão ou falta de fase) e fazer a transferência, 

assim como pode partir junto com a rede, efetuar o sincronismo de frequência e tensão com a 
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rede, ficando o GMG e a rede ligadas juntas, e a USCA faz a transferência de carga, o que 

chamamos de rampa. A USCA em geral faz o controle da tensão da excitatriz do grupo motor 

gerador (para o controle da saída de tensão) e da velocidade do motor (para controle da 

frequência), assim como monitora os dados do grupo e efetua a proteção e o arrefecimento 

quando necessário. 

 

Figura 3 - USCA 

 
Fonte: Manual DEEP SEA, 2017. 

 

 Chave de transferência 

Chave de transferência ou chave reversora tem a finalidade de comutar as fontes de 
alimentação dos circuitos consumidores, separando-as sem a possibilidade de ligação 
simultânea (Figura 4). 

Figura 4 - Chave de transferência 

 

Fonte: Manual ABB, 2016. 
 

Toda instalação onde se utiliza um grupo motor gerador como fonte alternativa de 

energia necessita, obrigatoriamente, de uma chave reversora ou comutadora da fonte. 

Somente nos casos onde o GMG é utilizado como fonte única de energia, pode-se prescindir 

da utilização deste dispositivo. A chave de transferência tem a finalidade de comutar as fontes 

de alimentação dos circuitos consumidores, separando-as sem a possibilidade de ligação 

simultânea, conforme se visualiza na Figura 5. 
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Figura 5 - Conceito básico da chave de transferência 
 

 
Fonte: www.joseclaudio.com.br 

 Sistema de arrefecimento 

O sistema de arrefecimento do motor é constituído por um radiador, um ventilador de 

alta capacidade e um termostato. O alternador tem o seu próprio ventilador interno para 

refrigerar os componentes do alternador. O ar é empurrado através do radiador de modo que o 

ar de arrefecimento é retirado após o alternador, em seguida, passado o motor e, finalmente, 

através do radiador (Figura 6). 

 
Figura 6 - Sistema de arrefecimento 

 
Fonte: www.interpower.com.br 

 
 Sistema de combustível 

Um sistema de suprimento de combustível dependente deve garantir uma 

disponibilidade instantânea de combustível para facilitar a iniciação e manter a operação do 

motor. Isso requer, no mínimo, um pequeno tanque diário (geralmente incorporado na 

estrutura de base do conjunto do GMG – chamada de tanque de base – conforme destaque na 

Figura 7) localizado próximo ao conjunto. Geralmente, com apenas uma capacidade de 8 

horas de operação, esse tanque diário é frequentemente reforçado por um sistema de 

combustível auxiliar remoto incluindo um tanque de armazenamento de bloco, exemplificada 

na Figura 8 e as bombas e os encanamentos associados. 
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Figura 7 - Detalhe do tanque de combustível na base 

 
Fonte: Autoria própria. 

O tanque diário deve ser localizado o mais próximo possível do conjunto do gerador. 

Normalmente, é seguro armazenar o combustível a diesel no mesmo local do GMG porque há 

menor risco de incêndios e fumaças com diesel do que, por exemplo, com gasolina. 

 

Figura 8 - Tanque de armazenamento 

 
Fonte: http://www.brako.com.br/tanques.php          

 

O sistema de combustível remoto deve ser instalado com um tanque de 

armazenamento de bloco, podendo o tanque ser alocado fora do edifício do GMG quando for 

conveniente para reabastecimento, limpeza e inspeção. 
 

2.4 DIAGRAMA ELÉTRICO UNIFILAR 

 

Um diagrama elétrico unifilar é um recurso importante para se entender o sistema e o 

arranjo das conexões elétricas. Ele pode ser especialmente importante para transmitir 

informações durante o planejamento, a instalação, a partida inicial, a manutenção do sistema e 

principalmente a sua operação. 
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Esses diagramas evidenciam os principais componentes tais como geradores, 

equipamentos de comutação de energia, relés de proteção, proteção contra sobrecorrentes e o 

esquema geral de conexões. Um diagrama unifilar para a instalação elétrica deve ser definido 

o quanto antes possível, durante o planejamento da instalação, para auxiliar no projeto do 

sistema. A Figura 9 apresenta um típico diagrama unifilar para um sistema básico de geração 

de energia onde se utiliza grupo motor gerador diesel como fonte alternativa de energia. 

 
 
 
 

Figura 9 - Típico diagrama unifilar para um sistema de distribuição de energia elétrica 

 
Fonte: Manual CUMMINS, 2015. 

 

Ele pode ser especialmente crítico para transmitir informações da instalação. Um 

diagrama unifilar deve ser desenvolvido de tal forma que seja possível a identificação de 

falhas, a correta intervenção de forma rápida, eficiente e segura. 
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2.5 PARQUE DE GERAÇÃO DIESEL DA UFRN 

 

Com o REUNI, programa responsável pela ampliação de oferta no ensino superior e 

reestruturação e expansão das universidades federais, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte experimentou uma enorme reestruturação no sistema elétrico de potência para 

atender ao aumento do número de vagas de estudantes e, dessa forma, foi realizado um 

investimento aproximado de R$ 8 milhões em GMG’s. 

A UFRN montou um moderno parque de geração Diesel composto por 26 grupos 

motor gerador distribuídos no Campus Central, totalizando uma potência instalada de 11,99 

MW. Em sua totalidade, esses equipamentos estão na modalidade “standby” opcional, ou seja, 

a segurança não é um fator fundamental. Entretanto, a interrupção de energia causa paradas 

nas atividades administrativas e acadêmicas do Campus, provocando inconveniências ou 

desconfortos. 

Junto ao desenvolvimento da infraestrutura do Campus Central, o PD do Campus foi 

elaborado e, em seu Capítulo 3 – do Macrozoneamento, a superfície do Campus Universitário 

Central foi dividida em seis zonas: Zona Central (ZC), Zona 1 (Z1), Zona 2 (Z2), Zona 3 (Z3), 

Zona 4 (Z4) e Zona 5 (Z5) – conforme anexo 2 do PD destacado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Macrozoneamento do Campus Central 

          
Fonte: Anexo 2 do PD Campus Central, 2007. 

Basicamente, o PD Campus em seu texto trata apenas do sistema de Infra-Estrutura 

Viária, Infra-Estrutura Sanitária, Cobertura Vegetal e Resíduos, não fazendo menção a 

qualquer sistema de Infra-Estrutura Energética. A Tabela 2 apresenta a lista desses GMG’s e 

LEGENDA 
ZONA CENTRAL (ZC) 
ZONA 01 (Z1) 
ZONA 02 (Z2) 
ZONA 03 (Z3) 
ZONA 04 (Z4) 
ZONA 05 (Z5) 
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suas respectivas potências. Já a Figura 11 ilustra um cenário, baseado no macrozoneamento 

do Campus, do potencial de geração Diesel. 

 

Tabela 2 - GMG's Campus Central 

 GMG SETOR POTÊNCIA (kVA) 

1 BCZM 700 

2 CB 700 

3 CCHLA 700 

4 CEDUC 700 

5 CTEC 700 

6 DDRH 180 

7 DEF 700 

8 ECT 380 

9 GENOMA 180 

10 IIF 1 750 

11 IIF 2 250 

12 IMD 1 500 

13 IMD 2 195 

14 NUPLAM 1 700 

15 NUPLAM 2 380 

16 NUPLAM 3 220 

17 NUPPRAR 222 

18 POP 190 

19 REITORIA 700 

20 RU 380 

21 SEDIS 305 

22 SETOR II 700 

23 SETOR IV 305 

24 SINFO 1 500 

25 SINFO 2 380 

26 TVU 380 

 TOTAL 11.997 kVA 

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 11 - Geração diesel por macrozoneamento 

          
Fonte: Autoria própria. 

 

  

485 kVA 

1775 kVA 

2100 kVA 

3487 kVA 

1970 kVA 

2180 kVA 
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ZONA 04 (Z4) 
ZONA 05 (Z5) 
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3 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS GMG’S DA UFRN 

 

Neste capítulo é apresentado um panorama das instalações dos GMG’s no Campus 

Central da UFRN, apontando inconformidades de instalações, adequações e reformas 

necessárias para um melhor e correto desempenho destes equipamentos. Destacam-se medidas 

já adotadas que contribuem para uma operação rápida e segura dessas máquinas e situações 

críticas que necessitam de intervenções imediatas. 

 

3.1 CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS GMG’S 

 

Para instalar corretamente um grupo motor gerador é preciso seguir algumas normas e 

padrões estabelecidos pelos fabricantes. Dentre as principais considerações na instalação da 

sala do GMG estão o seu acesso de serviço em ambos os lados do equipamento para permitir 

uma melhor área de trabalho, a correta localização do sistema de combustível e o acesso para 

a sala, permitindo que os maiores componentes possam ser removidos. 

O quesito segurança é, sem dúvida, o item fundamental, uma vez que o dispositivo 

pode superaquecer ou causar choques elétricos caso não seja corretamente instalado. Alguns 

itens de segurança não podem faltar na instalação desses equipamentos: tanques de 

combustíveis isolados, telas de proteções em portas e venezianas de ventilação, grades de 

proteção em canaletas de pisos, botões práticos e de fácil acesso para desligamento, 

eletrocalhas e leitos de cabos para seu correto acondicionamento. 

Nas visitas realizadas para inspeção das condições das instalações do parque de 

geração Diesel, detectaram-se inconformidades das mais diversas situações, na totalidade dos 

equipamentos, que vão desde uma falta de sinalização de ambiente de risco controlado, 

passando por mau acondicionamento de cabos elétricos, falta de telas de proteção em portas 

ou venezianas de ventilação e até mesmo a utilização indevida do cubículo do GMG para 

estocagem de materiais. 

A seguir, destacam-se algumas inconformidades, sejam elas de origem da instalação 

ou provenientes da falta de manutenção no sistema. A Figura 12 aponta a entrada principal do 

cubículo do GMG do CCHLA sem placa de sinalização de advertência. 
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Figura 12 - GMG CCHLA sem placa de sinalização de advertência 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 13 destaca o portão principal do GMG do DDRH com alto grau de oxidação, 

que já comprometeu a fechadura da entrada principal do cubículo, dessa forma permitindo a 

entrada de pessoas não autorizadas. 

 

Figura 13 - Detalhe do alto grau de oxidação do portão GMG DDRH 

 
Fonte: Autoria própria.  
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O GMG da Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) apresenta diversas 

discordâncias no que diz respeito à sua instalação. A principal notoriedade encontra-se no 

portão e venezianas de ventilação, que não apresentam telas de proteção – Figuras 14 e 15. 

Esse fato é responsável pelo grande número de ocorrências com curtos circuitos provocados 

por pássaros e pequenos animais nas instalações elétricas de média e baixa tensão da UFRN. 

Soluções são necessárias, visando minimizar os impactos negativos gerados pelos 

desligamentos não programados e mortes dos animais. 

 

Figura 14 - Ausência da tela de proteção no portão do GMG SEDIS 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 15 - Ausência da tela de proteção nas venezianas de ventilação – GMG SEDIS 

 
Fonte: Autoria própria. 

No interior do cubículo foram observadas mais inconformidades, cabos mal 

acondicionados nas eletrocalhas e canaletas de pisos podendo comprometer a sua isolação e 

provocar choques elétricos conforme se observa na Figura 16. 

 

Figura 16 - Mau acondicionamento de cabos - GMG SEDIS 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Mais um aspecto de inconformidades a destacar ocorre, por exemplo, na instalação do 

GMG do Setor IV, com a utilização do seu espaço para armazenamento de materiais. Em 

algumas situações, esses materiais são do tipo inflamáveis, como portas de madeiras, pneus e 

caixas de papelão. Na Figura 17 é possível localizar tambores de plásticos e quadros elétricos 

desativados. 

 

Figura 17 - Utilização inadequada do cubículo GMG Setor IV 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.2 ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
Sugere-se na presente dissertação que, nos 26 GMG’s do Campus Central, sejam 

revisadas todas as instalações elétricas dos cubículos dos geradores e nas respectivas 

subestações. Adequações elétricas são necessárias para atender aos pré-requisitos da 

ABNT/NBR 5410 (2004) e da Norma Regulamentadora do Trabalho que trata da Segurança 

em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR 10. 

Existem pré-requisitos que vão desde a instalação de barreiras a invólucros – 

dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. 

São componentes que visam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes 

energizadas, garantindo assim que as pessoas sejam advertidas de que as partes acessíveis 

através das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas (NR 10, 2004) até a 

instalação ou a correta instalação da chave de transferência, que fora apresentada na seção 2.3 

desta dissertação, equipamento de fundamental importância para o perfeito funcionamento da 

instalação, nos termos das normas da concessionária. 
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No que se refere aos diagramas unifilares, pelo novo texto da Norma Regulamentadora 

NR 10, as instalações estão obrigadas a mantê-los atualizados para a prevenção dos riscos 

durante a operação e manutenção do sistema elétrico. A identificação de uma possível 

falha/defeito e respectivamente a solução deste se torna muito mais rápida e eficiente com 

acesso a este esquema.  

Esses diagramas estão ausentes nas instalações dos GMG’s, o que dificulta o trabalho 

de operação e manutenção dos técnicos da Diretoria de Manutenção (DIMAN). Para essa 

situação, visitaram-se todos os equipamentos e, cumprindo um dos objetivos deste trabalho, 

confeccionaram-se os diagramas unifilares de cada gerador conforme apêndices 1 ao 21. 

Naquela oportunidade, realizou-se a identificação de circuitos, equipamentos, condições de 

desativação, QGBT’s e QGBTE’s através de rotulagens e, assim, proporcionando uma 

operação correta e segura desses dispositivos. As Figuras 18 e 19 destacam os detalhes das 

rotulagens dos equipamentos. 

 

Figura 18 - Rotulagem da chave de transferência GMG DEF 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 19 - Rotulagem do quadro essencial atendido pelo GMG DDRH 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 ADEQUAÇÕES MECÂNICAS 

 

O objetivo principal deste estudo é a viabilidade de entrada desses GMG’s em picos de 

consumo de energia. Assim sendo, essa viabilidade está ligada também diretamente ao alto 

desempenho dessas máquinas. A energia térmica (calor) não aproveitada para geração de 

energia e descartada através do sistema de arrefecimento equivale a aproximadamente 25% da 

energia total do combustível consumido pelo motor (CUMMINS, 2011). 

A configuração mais comum de grupo motor gerador é equipado com um radiador e 

um ventilador acionado pelo motor para resfriar o líquido de arrefecimento e ventilar a sala do 

gerador. O sistema de arrefecimento deve ser projetado e dimensionado para poder lidar com 

essa grande quantidade de calor pois, em caso contrário, pode ocorrer superaquecimento e 

falhas no sistema (CUMMINS, 2011). 

A figura 20 representa uma distribuição de calor irradiado no ambiente por um grupo 

motor gerador típico. 
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Figura 20 - Distribuição do calor irradiado para um grupo gerador típico 

 
Fonte: CUMMINS, 2011. 

 

A ventilação no recinto do gerador é necessária para remover o calor emitido pelo 

motor, alternador e demais equipamentos que também emitem calor e integram o grupo 

gerador. A ventilação no recinto também é necessária para remover gases de escape 

potencialmente perigosos e fornecer ar fresco para a combustão no motor. 

Um detalhe a destacar em algumas instalações dos GMG’s da UFRN é a falta dessa 

coordenação de entrada e saída de ar, exemplificada na Figura 21. Conforme manual de 

instalação CUMMINS, o projeto de um sistema para ventilação e/ou a sua instalação 

inadequada pode levar aos seguintes problemas: 

 situações de perigo ou de risco para os indivíduos da equipe responsável pelo 

grupo gerador; 

 a elevação excessiva da temperatura ao redor do grupo gerador e que podem 

levar a um desempenho “fraco” (ineficaz) e/ou ao superaquecimento do 

equipamento. 
 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Figura 21 - Adequado sistema de ventilação para GMG típico 

 
Fonte: CUMMINS, 2011. 

 

A entrada e saída de ar do recinto do GMG deve permitir o fluxo total de ar através do 

recinto. Um detalhe importante para a correta ventilação do recinto e um consequente 

rendimento dos geradores é a instalação do duto flexível de conexão e os defletores na saída 

do radiador, para impedir que o ar quente “recircule” ao redor do radiador. 
 

3.4 GMG TVU 

 

Esta seção dedica-se a um equipamento do parque de geração a óleo Diesel da UFRN 

que evidencia defeitos críticos na sua instalação e demanda de intervenções imediatas. Aqui 

serão apontadas falhas, com imagens e esquemas do local, adequações necessárias e custos de 

obras civis e eletromecânicas convenientes para correta padronização. 

A TV Universitária integra a estrutura da Superintendência de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com a AGECOM e a Rádio 

Universitária FM. Localizada na Zona 4, do macrozoneamento do Campus Central, Rua das 

Sociais Aplicadas e lateral do Centro de Convivência Djalma Marinho (Figura 22), a TVU é 

atendida por uma subestação abrigada localizada em seu estacionamento, destacada na Figura 

23, e compartilhada com um GMG de 380 kVA (Apêndice S). 
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Figura 22 - Localização GMG TVU 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 23 - SE/GMG TVU 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A sua montagem não obedece aos critérios apresentados na Seção 3.3 deste 

documento, comprometendo assim o rendimento do equipamento e a segurança dos 

profissionais envolvidos na sua operação e manutenção. O sistema de ventilação é ineficiente, 

não apresenta as venezianas para tomada de ar frio, não apresenta também o duto flexível de 

conexão e os defletores na saída do radiador, a fim de impedir que o ar quente retorne para o 

radiador conforme Figuras 24 e 25. 
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Figura 24 - Ausência de venezianas para tomada de ar frio GMG TVU 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 25 - Ausência de duto flexível e defletor do radiador GMG TVU 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Esta situação é acentuada com o direcionamento do ar quente do radiador para o 

portão principal do cubículo, o que impede a sua abertura, entrada da equipe de profissionais 

ao recinto durante seu funcionamento para abastecimento ou mesmo o acesso ao botão de 

“parada de emergência”, localizado na USCA do GMG, em caso de ocorrência de sinistro – 

esse cenário é representado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Detalhe de inconformidades no sistema de ventilação GMG TVU 





Q
G
B
T
'
s

QGBT-E



 
Fonte: Autoria própria. 

 

Diante desse contexto, recomenda-se a imediata adequação da sala do GMG da TVU, 

descartando dessa forma qualquer possibilidade de acidente com os profissionais que 

interagem com o gerador, qualquer eventualidade de perdas materiais, incluindo queima de 

equipamentos elétricos e ganho de performance da máquina. 

Para adequação dessa situação, é necessário atender às recomendações mecânicas 

apresentadas na Seção 3.3, permitir a entrada de ar frio no ambiente e direcionar a saída de ar 

quente através dos dutos flexíveis e defletores no radiador para não retornar ao ambiente, 

provocando aquecimento e perda de rendimento. 

O esquema da Figura 27 retrata uma nova configuração para o ambiente. É feita a 

substituição da porta principal do cubículo do GMG por venezianas de ventilação e, com a 

instalação dos defletores e dutos flexíveis, permitir a saída do ar quente do recinto. Para a 
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entrada de ar frio, foi feita a proposta de abertura de venezianas na parede oposta e 

reposicionamento da porta principal pela lateral da edificação. 

 

Figura 27- Nova configuração para GMG TVU 
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Fonte: Autoria própria. 

 

As adequações civis, confecção de venezianas e reposicionamento da porta principal 

são absorvidas pelo quadro de profissionais da Superintendência de Infraestrutura e para os 

custos com as adaptações eletromecânicas, dutos, defletores e telas de proteção, foi solicitada 

proposta à empresa Eletrogtech Geradores, conforme Anexo A. 
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4 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS 

 

Neste capítulo é apresentada uma visão introdutória dos aspectos relevantes do 

trabalho de controle e as principais características dos sistemas supervisórios. Aponta também 

as atividades de controle já desenvolvidas na UFRN e a importância do desenvolvimento de 

um sistema supervisório para monitorar o parque de geração Diesel. Nesse contexto, a 

presente dissertação apresenta uma proposta de sistema supervisório desenvolvido com o 

software Elipse Scada.  

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE CONTROLE 

 

O processo de globalização intensificou a utilização da Tecnologia de Informação não 

só na criação de novos produtos e processos, como também em suporte à operação de 

equipamentos. A Tecnologia de Informação passa a ter cada vez mais espaço nas atividades 

das empresas, criando e alterando paradigmas e, consequentemente, atuando na concepção 

das informações. 

A automação industrial tem crescido continuamente devido à necessidade de substituir 

os antigos métodos de controle manual pelos eficientes métodos de controle automatizados. 

Os sistemas de controle permitem coletar dados do processo, além de monitorá-lo e atuar 

sobre ele com algum controle em nível de supervisão. 

A automação e sistemas de controle automático de processos ocupam um papel 

fundamental em vários setores da indústria, tais como indústrias petroquímicas, indústria de 

cimento, fabricação de produtos, linhas de montagem automáticas, e até mesmo no controle 

completo de veículos espaciais. Conforme Bayer e Araújo (2011, p. 11): 

 
A utilização de sistemas de controle automático se encontra difundida no dia 
a dia de todas as sociedades desenvolvidas. Tais sistemas agem como 
elementos decisivos na tentativa de se obterem progresso e desenvolvimento. 
Podemos dizer que o controle automático num processo produtivo tem a 
finalidade de otimizar os sistemas capazes de produzir bens com menor 
custo, com maior quantidade, em menor tempo e com maior qualidade.  

 

Assim, destacam-se como vantagens operacionais dos sistemas de controle o aumento 

da estabilidade operacional, a otimização do uso dos recursos de um sistema, a melhoria nos 

resultados econômicos do processo, um aumento na segurança operacional e pessoal e uma 
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centralização de variáveis supervisionadas em tempo real. A importância dessa centralização 

é destacada em Bayer e Araújo (2011, p. 18): 

 
A centralização das variáveis do processo possibilitou a fabricação de 
produtos que seria impossível por meio do controle manual. De fato, para 
atingir o nível de produção que as indústrias possuem hoje, o monitoramento 
e controle de processos sofreram grandes transformações tecnológicas, como 
controle mecânico e hidráulico, controle pneumático, controle elétrico, 
controle eletrônico, controle digital, além do controle manual. 

 

4.2 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS SCADA 

 

Os softwares de sistemas de supervisão de processos industriais são também 

conhecidos como sistemas SCADA. Esses sistemas possuem acesso remoto aos dados 

facilitando o monitoramento e o controle do processo, fornecendo, em tempo real, o estado 

atual do sistema através de gráficos, relatórios, viabilizando tomadas de decisões, 

automaticamente ou por ação de um operador. 

Os sistemas supervisórios têm se mostrado de fundamental importância na estrutura de 

gestão de empresas, pois essas supervisões incluem diversas funções de monitoramento 

permitindo a um operador verificar, de forma gráfica, os valores das variáveis do processo, 

observar tendências de variação, verificar os estados de equipamentos, relatórios em vídeos, 

possibilitando também o envio de comandos e parâmetros para o processo ou mudar o modo 

de operação dos equipamentos de controle. Conforme Pires, Oliveira e Barros (2005, p. 1): 

 
Os sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition - Controle 
Supervisório e de Aquisição de Dados) realizam funções que incluem a 
supervisão e o controle de processos locais ou remotos em tempo real. Esses 
sistemas, em geral bastante complexos, são constituídos por computadores, 
aplicativos e dispositivos utilizados para a aquisição de dados e para atuar 
sobre os processos. Todos os equipamentos são interligados através de uma 
rede de comunicação. 

 

Os sistemas SCADA são de importância estratégica para empresas e indústrias, pois 

neles é possível a criação de telas sinóticas, onde se tem o desenho de todo um processo 

produtivo ou uma instalação física e, dessa forma, uma visão ampla de todos os dados de um 

sistema exibidos ao usuário. Pires, Oliveira e Barros (2005), ao analisar o grau de importância 

dos sistemas de supervisão e controle para a indústria, afirmam que: 
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Os sistemas SCADA são de importância estratégica já que são adotados na 
maioria das indústrias que compõem a infraestrutura de um país. As 
aplicações da tecnologia SCADA alcançam praticamente todo o espectro do 
setor produtivo. Para exemplificar, esses sistemas são utilizados na indústria 
química, petroquímica e de cimentos; na indústria alimentícia; na produção e 
distribuição de energia elétrica; na distribuição de água; no controle de 
oleodutos, gasodutos, centrais nucleares, edifícios inteligentes e tráfego. 
(PIRES; OLIVEIRA; BARROS, 2005, p. 1). 

 

Por fim, os sistemas supervisórios apresentam diversos recursos que facilitam e 

agilizam as tarefas de desenvolvimento de sua aplicação. Totalmente configurável pelo 

usuário, permitem alterações de seus gráficos e objetos conforme alterações em campo. 

Permite o armazenamento de histórico de variáveis do processo, da ocorrência de alarmes e de 

uso do sistema, além de arquiteturas flexíveis, aberto e por isso hardware e softwares de 

vários fabricantes podem ser utilizados. 

 

4.3 APLICAÇÕES DE SISTEMAS SUPERVISÓRIOS NA UFRN 
 

Conforme apresentado anteriormente, a UFRN vivencia um processo de expansão nas 

suas instalações, as quais se ampliaram ou implantaram modernos sistemas de infraestrutura. 

Como exemplo, destacam-se aqui os sistemas de infraestrutura voltados para o setor de 

energia: SE 20 MVA/69 kV (Figura 28), Sistema Telecomandado da Rede de Distribuição de 

média tensão 13,8 kV (Figura 29) e o Sistema de Gerenciamento de Energia do fabricante 

CCK (Figura 30). 

 

Figura 28 - SE UFRN 20 MVA/69 kV 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 29 - Chave a gás telecomandada 13,8 kV na rede de distribuição do Campus 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 30 - Medidor de energia multifunção CCK 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A subestação apresenta os seguintes componentes: 1 Disjuntor Geral de 69 kV, 2 

Disjuntores de 69 kV, 2 Transformadores a Óleo de 10 MVA, 2 Disjuntores de 13,8 kV 

realizando a proteção da barra 13,8 kV, 6 Disjuntores de 13,8 kV para proteção dos circuitos, 

1 Disjuntor de 13,8 kV para seccionamento da barra, 1 Disjuntor 13,8 kV para Proteção do 

Banco de Capacitor e 1 TSA de 45 kVA. 

Esses componentes são supervisionados e operados através de sistema supervisório 

remoto conforme a Figura 31, cujo diagrama gráfico representativo da instalação oferece uma 

visão global da subestação indicando a conexão e status dos componentes e valores das 

principais grandezas elétricas (tensão, corrente e potência) a serem monitoradas. 
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Figura 31 - Tela geral do sistema supervisório da SE de 69 kV 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O Sistema de Distribuição em 13,8 kV é composto basicamente por 6 religadores e 15 

chaves a óleo, em um total de 21 equipamentos telecomandados via fibra óptica. A esse 

sistema é dedicado um sistema supervisório representado na Figura 32, com o qual é possível 

visualizar a disposição desses equipamentos, como seu arranjo na malha de distribuição e 

quais as possíveis reconfigurações permitidas no sistema em caso de faltas. 

 

Figura 32 - Tela geral da rede de distribuição em 13,8 kV 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O terceiro sistema dedicado à infraestrutura energética da UFRN, o sistema de 

telemetria para acompanhamento do consumo de energia das unidades (CCK), é composto por 
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75 medidores de energia multifunção montados nos painéis dos QGBT’s localizados nas 

subestações responsáveis pelo atendimento das unidades consumidoras. Esse monitoramento 

é realizado através de tela apresentada na Figura 33 por onde é possível visualizar todos os 

módulos, o estado de operação, leituras e registros na memória de massa. 

 

Figura 33- Tela de supervisão do CCK 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tão importante quanto os papéis de cada um desses sistemas na infraestrutura 

energética do Campus é a forma como são geridos, através de softwares de supervisão que 

fornecem uma visão global de cada sistema, proporcionando assim uma decisão rápida e 

segura para os técnicos da Superintendência de Infraestrutura. 

 

4.4 PROPOSTA DE TELA PARA SISTEMA SUPERVISÓRIO GMG DIESEL 

 

A proposta de desenvolvimento da tela do supervisório para o parque de geração 

diesel da UFRN é baseada em algumas características da atual forma de operação de toda essa 

infraestrutura e de futuras características associadas ao funcionamento de algumas dessas 

máquinas em horário de ponta.  

O objetivo é a elaboração de telas simples e amigáveis que abrangessem as várias 

particularidades envolvidas numa planta de geração e que apresentem uma visão geral dos 

equipamentos proporcionando aos operadores um rápido diagnóstico de uma situação de 

emergência e uma correta e segura intervenção ao sistema. 
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A falta de uma manutenção adequada, layout de sala, erros de instalação (já 

apresentados no capítulo 3 deste estudo) e equipamentos parados por longo tempo sem 

partidas semanais, afetam o sistema pelos mais variados tipos de ocorrências, que vão desde 

baterias descarregadas, à desprogramação da USCA, ficando o sistema sujeito a paralisações 

no fornecimento de energia enquanto se providencia a resolução da avaria. 

Em muitos casos, os diagnósticos para a localização de defeitos demandam tempo 

considerável, tendo em vista a necessidade de uma chamada do setor afetado ou uma ronda, 

por parte dos técnicos de operação, nos equipamentos da zona afetada com a falta de energia. 

Em alguns eventos é colocada em xeque a competência dos profissionais envolvidos no 

processo pela “falta” de agilidade. 

Nesse aspecto, a tela principal, apresentada na Figura 34, proposta para este 

supervisório é uma visão global dos GMG’s, baseada no macrozoneamento proposto pelo PD 

do Campus e apresentado na Seção 2.5 desta dissertação, onde é possível o acompanhamento 

em tempo real dos geradores a diesel que entraram ou não em operação numa falta de energia 

por zoneamento. Essa medida diminuirá satisfatoriamente o tempo de intervenção numa falta, 

evitando assim que a comunidade acadêmica sinta os efeitos desagradáveis de uma falta de 

energia por muito tempo. 

 

Figura 34 - Tela principal do sistema supervisório GMG diesel 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Para o mapa de geração proposto, um desenho feito em corel draw será importado na 

forma de bitmap para a tela do Elipse Scada. Cada Map Maker representa um GMG e uma 

marcação no seu interior aparecerá na tela fazendo menção ao status de operação do 

equipamento em campo, a saber, a coloração vermelha para o equipamento fora de operação e 

verde para equipamento em operação. 

As experiências foram realizadas através de simulações na versão “Demo” para se 

comprovar o correto funcionamento do sistema proposto e a percepção do efeito provocado na 

tela pela sinalização de operação dos GMG’s. 

Na tela principal do supervisório proposto são apresentados os 26 GMG’s da UFRN 

e o seu status de operação. A tela seguinte é possível ser acessada a partir de qualquer Map 

Maker, assim acessando o gerador. Na tela do gerador, representada na Figura 35, será 

possível visualizar grandezas elétricas, mecânicas, o status do equipamento e será possível 

também ligá-los e desligá-los remotamente para a realização de testes, funcionamento 

periódico ou horário de ponta. 

Figura 35 - Tela individual do gerador 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A tela do GMG permite entrada às outras telas a partir da barra Tela de Acesso: 

Alarme, Gráfico e Tela principal. Acessando a Tela Gráfico (Figura 36) é possível visualizar 

as grandezas em formato gráfico e assim acompanhar o comportamento de tendência para 

algumas grandezas (quando aplicável). 
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Figura 36 - Tela dos gráficos das variáveis 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na tela “Gráfico das Variáveis” é possível, através da barra Tela de Acesso, retornar 

à Tela Principal ou acessar a tela Histórico de Alarmes (Figura 37). Para cada gráfico da tela 

em questão, é possível a sua ampliação através de zoom e alterar a resolução do sistema de 

coordenadas. Destaque para o gráfico da Demanda Ativa, que se fará presente apenas no 

gerador que apresente viabilidade econômica em ponta, objeto de análise do próximo 

capítulo. 

Figura 37 - Tela histórico de alarmes 

 
Fonte: Autoria própria.  
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A tela Histórico de Alarmes permite ao operador do sistema acompanhar eventos em 

tempo real ou registros passados, como por exemplo: registros de correntes, potência ativa, 

potência aparente, potência reativa, consumo de energia, demanda, afundamento na tensão, 

falha de operação, operação em ponta, falta de energia e outras grandezas ou status do 

sistema. 

Por fim, a tela de supervisório está dividida em uma tela principal com uma visão 

global de todo o sistema com os GMG’s e outras três telas, sendo uma para cada 

equipamento. Nelas está representado o estado dinâmico dos equipamentos, displays com 

valores reais das grandezas elétricas e botões que permitem colocá-los ou retirá-los de 

operação. 

Esse modelo, embora se mostre relativamente simples, constitui um grande avanço 

para a melhoria operacional do sistema de geração a diesel, pois hoje é necessário se dirigir 

para cada equipamento a fim de realizar diagnósticos de problemas de falta de energia sempre 

que há reclamações. Adotando-se o sistema supervisório, é possível antecipar-se na tomada de 

providências, ganhando tempo e diminuindo transtornos. Assim, propiciando eficiência, 

confiabilidade e comodidade no trato operacional desse moderno parque de geração de 

energia. 
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5 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de viabilidade técnica e econômica para a entrada 

em operação do GMG do Centro de Biociências e, com isso, a redução dos custos de energia 

durante o horário de ponta para esse setor. Apontam-se as principais adequações necessárias 

para esse equipamento. Apresentam-se também a necessidade de operação dos outros 

sistemas implantados que contribuirão com a economia de energia e as adequações técnicas 

necessárias para essa nova modalidade de operação da máquina.  

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÓLEO DIESEL 

 

O óleo diesel é um combustível de larga utilização, sendo as principais delas no 

transporte terrestre de mercadorias, pessoas e na geração de energia elétrica. É caracterizado 

como sendo um combustível derivado do petróleo, de compostos formados principalmente 

por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e 

oxigênio, selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento 

adequadas ao funcionamento dos motores diesel. 

Devido à larga utilização no transporte terrestre de mercadorias e de pessoas, o diesel 

é o combustível mais utilizado no Brasil. Possui aplicações também no transporte marítimo e 

na geração de energia elétrica através de geradores e termoelétricas. De acordo com a 

Petrobras, 

 
O óleo Diesel, em suas diversas denominações, é o principal combustível 
comercializado no mercado brasileiro, utilizado no transporte de cargas e de 
passageiros, em embarcações, na indústria, na geração de energia, nas 
máquinas para construção civil, nas máquinas agrícolas e locomotivas, 
atendendo às necessidades dos consumidores e as mais avançadas 
tecnologias em motores a combustão. (PETROBRAS, 2017).3 

 

Ainda conforme a Petrobras, para atender o suprimento do mercado nacional de 

derivados, com qualidade requerida e com custos competitivos, a Petrobras opera suas 

refinarias priorizando a produção de diesel. 

O caso da escolha do óleo diesel como combustível para o GMG deve-se ao fato dele 

ser o combustível mais utilizado no país, tendo inúmeros postos de distribuição e um baixo 

custo, se comparado com os demais combustíveis do mercado. 
                                                        
3 Documento online não paginado. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS GERADORES A ÓLEO DIESEL 

 

GMG’s são considerados a primeira opção mundialmente utilizada para geração 

alternativa em indústrias e comércios, sendo utilizados em sistemas de emergência, períodos 

contínuos e geração na ponta conforme a necessidade. Os GMG’s a óleo diesel apresentam as 

seguintes vantagens: 

 são mais rápidos e conseguem assumir a carga em menos de 10 segundos da partida; 

 os GMG’s podem assumir a carga nominal rapidamente, com tempo de aumento 

gradativo de carga reduzido; 

 são mais seguros, não há centelhamento, ao contrário de motores a gás, pois não têm 

velas de ignição ou carburadores que precisam de revisão e ajuste; 

 o diesel não é explosivo, como gasolina, propano e gás liquefeito de petróleo (GLP), 

tornando-se mais seguro para armazenar; 

 mais econômico, o GMG a óleo diesel (OD) geralmente queima a metade do 

combustível usado por um gerador a gás para realizar o mesmo trabalho; 

 o óleo diesel é mais barato que a gasolina ou o propano devido ao processo mais curto 

de refinação; 

 o custo de combustível por quilowatt (kW) produzido é de 30% a 50% menor do que 

os motores movidos a gás; 

 é mais confiável: os motores a óleo diesel têm menos peças e nenhum sistema de 

ignição – a ignição ocorre devido à compressão; 

 o gerador a óleo diesel geralmente tem tecnologia “brushless” (sem escovas) de 

regulação de tensão de energia muito confiável; 

 o motor a óleo diesel é desenhado para funcionar continuamente para fornecer um 

backup de confiança, mesmo durante a falta de energia prolongada. 

 

5.3 VANTAGENS/DESVANTAGENS DO ÓLEO DIESEL NA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

Os GMG’s a Diesel apresentam como vantagens: 

 baixo custo de aquisição do conjunto quando comparados com outros tipos de fonte de 

energia como eólica e fotovoltaica; 

 facilidade em encontrar peças de reposição; 
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 existem máquinas de diversas potências encontradas comercialmente, desde alguns 

kVA até valores em MVA; 

 apresentam robustez; 

 podem ser alimentados com biodiesel e já existem alguns motores que podem ser 

alimentados diretamente com óleos vegetais in-natura, em lugar do óleo diesel, 

contribuindo assim para a diminuição da emissão de gases poluentes para o meio 

ambiente; 

Como desvantagens, os grupos geradores apresentam: 

 alto custo de manutenção, devido ao fato de ser necessária manutenção constante no 

motor, e alto custo operacional acarretado pela compra, transporte e distribuição do 

óleo diesel; 

 poluição do meio ambiente através de emissão de gases de efeito estufa e descarte do 

óleo lubrificante; 

 poluição sonora caso o grupo gerador não esteja dentro de uma cabine própria para 

atenuar o ruído. 

 

5.4 CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

 

Esta seção dedica-se às características da instalação do GMG do Centro de Biociências 

(CB), objeto do estudo de viabilidade técnica e econômica. Serão apontadas a situação da 

instalação, a localização e demandas de intervenções com imagens e esquemas do local e 

adequações necessárias para correta padronização. 

O Centro de Biociências possui aproximadamente 296 servidores, entre docentes e 

técnicos administrativos, e mais de 1.500 alunos, distribuídos entre os cursos do Centro. 

Possui 69 laboratórios destinados às pesquisas acadêmicas e aulas práticas e um laboratório de 

Informática. Alguns desses laboratórios destinados às pesquisas acadêmicas possuem 

equipamentos para pesquisas avançadas. Localiza-se na Zona 2, do macrozoneamento do 

Campus Central, Rua da Reitoria. A Figura 38 destaca a entrada principal do CB. 
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Figura 38 - Centro de Biociências 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O CB é atendido por uma subestação de 1,5 MVA (2 transformadores, da marca 

Romagnole, a seco de 750 kVA – Figura 39) abrigada, localizada em um dos seus 

estacionamentos em frente ao prédio da Primatologia (Figura 40) e compartilhada com o 

cubículo do GMG, que acomoda um equipamento de 700 kVA da marca Heimer (Figura 41). 

 

Figura 39 - SE CB 2x 750 kVA 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 40 - Localização SE/GMG CB 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 41 - Gerador Heimer 700 kVA 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme apresentado na Seção 3.1 desta dissertação (Condições das Instalações 

Físicas dos GMG’s), a instalação desse equipamento também demanda adequações para o 

correto funcionamento e máximo desempenho. Demandam adequações como a identificação 

dos quadros de distribuição, limpeza do cubículo para retirada de materiais, adequações 

mecânicas referentes ao sistema de ventilação (Seção 3.3) e a ausência do diagrama unifilar, 

agora confeccionado conforme Apêndice C. 

A manutenção ineficiente ao parque de geração Diesel provocou outras avarias no 

GMG do CB. Além dos itens já apresentados, identificaram-se outros itens demandando 

manutenção ou substituição: baterias, controlador de tensão, carregador de bateria e USCA. 

Todos os itens destacados na avaliação foram quantificados, tomados preços e farão parte da 

análise econômica. 
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5.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 
O estudo de viabilidade econômica sobre a aplicação do GMG com o óleo diesel tem 

como objetivo eliminar as dúvidas e paradigmas da utilização deste recurso para geração de 

energia elétrica na UFRN e mostrar, através de análises e comparações, se o sistema proposto 

é ou não uma opção de energia elétrica mais econômica do que a utilização do sistema de 

fornecimento da concessionária em horário de ponta. 

O sistema de telemetria de energia elétrica (CCK), dentre os objetivos de sua 

implantação, tais como, gerenciamento de energia, eficiência, detalhe de despesas mensais, 

controle de perdas e ações que possam ser adotadas para minimizar os dispêndios, destaca-se 

pelo rateio de custos por unidade. Com esse sistema também é possível o acompanhamento 

das grandezas elétricas, qualidade de energia e supervisão em tempo real dos 75 pontos de 

medição instalados no Campus Central, através do sistema supervisório instalado na 

Superintendência de Infraestrutura. 

O rateio de custo de energia por unidade é uma tentativa de redução de energia 

proposta pela Superintendência de Infraestrutura onde cada Centro Acadêmico pagará sua 

fatura de energia. Dessa forma, espera-se que ações sejam realizadas pelos diretores de 

centros no intuito de redução da sua fatura de energia e, assim, alcançar uma redução global. 

Alternativas como: campanhas para o uso eficiente do ar condicionado, avisos, equipamentos 

com selo PROCEL, implantação de energia solar ou mesmo geração a diesel podem 

contribuir com a redução de custos com a energia elétrica. 

Entende-se que a geração a óleo diesel apresenta-se como a alternativa mais eficaz 

para redução dos custos com energia elétrica, pois esse sistema já se encontra instalado, não 

requerendo altos investimentos na aquisição do gerador, atua no horário de ponta (horário que 

a tarifa chega a 9,5 vezes a tarifa fora de ponta) e necessita apenas de custos com a 

manutenção dos itens avariados e adequações da instalação para o novo formato de operação.  

A definição da forma de tarifar é de extrema importância quando são avaliados os 

custos de consumo de energia elétrica, especialmente de um consumidor de grande porte, 

alimentado por uma rede de média tensão, como é o caso do CB. Conforme a resolução n° 

414/2010 da ANEEL, o Centro de Biociências se enquadra no grupo de consumidores A, que 

é composto “[...] de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 

2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, 

caracterizado pela tarifa binômia [...]”. (ANEEL, 2010, p. 5). 
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O CB é atendido por rede em média tensão, 13,8 kV, que parte da SE 69 kV estando 

enquadrado desta forma como consumidor do subgrupo A4. Quanto à classificação da classe 

de consumidor, o CB pertence à classe do poder público, a qual, de acordo com o artigo 5, 

§5º, da resolução normativa nº 414/2010, é composta por “unidade consumidora solicitada por 

pessoa jurídica de direito público”. 

Para início do desenvolvimento do estudo de viabilidade, foi necessária a análise de 

informações do Centro de Biociências, como os dados de consumo de energia elétrica de abril 

de 2016 a abril de 2017, para um melhor embasamento sobre consumo e demanda. A Tabela 3 

mostra os valores de consumo e demanda de energia dos meses de abril de 2016 a abril de 

2017 retirados do CCK: 

Tabela 3 - Planilha de carga de consumo e demanda do CB 

PLANILHA DE CARGA 

MÊS 
CONSUMO (kWh) DEMANDA (kW) 

PONTA FORA PONTA FORA PONTA PONTA 

ABR/16 18334 135652 583 438 

MAI/16 17740 141872 401 523 

JUN/16 13884 118500 354 473 

JUL/16 10162 107960 272 416 

AGO/16 18328 140604 385 496 

SET/16 17338 133716 349 505 

OUT/16 16044 134668 388 495 

NOV/16 15482 127868 380 518 

DEZ/16 13244 127978 381 544 

JAN/17 9628 110200 223 384 

FEV/17 13906 129978 401 576 

MAR/17 21716 162874 443 589 

Fonte: Autoria própria. 
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Na Tabela 4, com valores retirados do CCK, observa-se o valor de medição deste 

centro acadêmico baseado na média dos últimos 12 meses (abril/2016 a março/2017): 

 

Tabela 4 - Média da fatura mensal do Centro de Biociências 

PERÍODO DE FATURAMENTO 

Período:  

Faturado Tarifa Valor 
Consumo Ponta 15.484 1,282840 19.863,28 
Consumo FPonta Ind 130.989 0,240540 31.508,13 
Reativa FPonta Ind 24,17 0,222820 5,38 
Demanda Fponta 380,0 13,850000 5.263,00 
ICMS - - 
PIS/PASEP + COFINS (%) -  - 
Total R$ 56.639,80 
Total da fatura R$ 56.639,80 
Dias corridos 365 
Contas consideradas (nº de meses) 12,00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Algumas considerações são apontadas para a fatura apresentada:  

 na planilha de custos são isentados os valores referentes às retenções de tributos 

federais (PIS/PASEP, COFINS, ICMS); 

 os valores das tarifas aplicadas estão em conformidade com a classificação do 

consumidor proposta pela resolução normativa nº 414/2010; 

 as tarifas encontram-se atualizadas no período vigente do estudo conforme a 

Resolução 2.221 de 18/04/2017; 

 pode-se observar que o valor médio cobrado no horário de ponta para o consumo de 

energia no horário de ponta chega a custar mais de 5,3 vezes em relação ao horário 

fora de ponta; 
 como o objetivo deste trabalho é propor um sistema de geração em modo Prime, o 

consumo desta Unidade no horário de ponta sinaliza que este modelo seja atrativo para 

se controlar o consumo neste horário. 

A presente dissertação abordará somente a melhor tarifa para a qual se enquadra o 

Centro de Biociências, não sendo necessárias comparações ou abordagens de outros modelos 

tarifários como horo sazonal azul, dentre outros. Para tal estudo, fora utilizada uma planilha 
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de cálculo de viabilidade e grupo tarifário, em Excel, fornecido pelo fabricante do GMG a 

qual leva em consideração os seguintes parâmetros essenciais para a análise de viabilidade: 

 consumo Específico de Combustível (g/kWh); 

 consumo de Lubrificante (% Diesel); 

 custo Específico de Manutenção (US$/MWh); 

 preço do Óleo Diesel (R$/litro); 

 peso Específico do Óleo Diesel (kg/litro); 

 preço do Óleo Lubrificante (R$/litro); 

 custo Operacional (R$/kWh gerado). 

Os valores de tais parâmetros atualizados foram fornecidos pelo fabricante e 

específicos do modelo do GMG que atende às instalações do CB. Em seguida, alimentou-se a 

planilha com os valores de consumo e demanda, apresentados na Tabela 3, dos últimos 12 

meses registrados pelo CCK do Centro Acadêmico em questão e valores de tarifas conforme a 

classe do consumidor. 

A planilha de cálculo de viabilidade e grupo tarifário fornecido pelo fabricante Heimer 

apresenta duas alternativas econômicas para a tarifa horo sazonal verde conforme 

demonstrado na Tabela 5: 
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Tabela 5 - Planilha de cálculo de viabilidade e grupo tarifário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Heimer (2016) 

 

 PERÍODO DE FATURAMENTO DO 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

TARIFA HORO SAZONAL VERDE 

(1) Migrar todo o consumo para o 
horário Fora de Ponta 

(2) Gerar energia para consumo no 
horário de ponta 

Faturado Tarifa Valor Faturado Tarifa Valor Faturado Tarifa Valor 
Consumo Ponta 15.484 1,282840 19.863,28 - 1,282840 - - 1,282840 - 
Consumo FPonta               Ind 130.989 0,240540 31.508,13 146.473 0,240540 35.232,62 130.989 0,240540 31.508,13 
Consumo FPonta               Cap               - - - - - - - - 
Reativa Ponta - - - - - - - - 
Reativa FPonta               Ind 24,17 0,222820 5,38 24 0,222820 5,38 24 0,222820 5,38 
Consumo Ponta Energia Mais   - - - - - - - 
Reativa FPonta               Cap               - - - - - - - - - 
Demanda Ponta  13,850000 - - 13,850000 - - 13,850000 - 
Ultrapassagem Ponta - - - - - - - 
Demanda Fponta 380,0 13,850000 5.263,00 380 13,850000 5.263,00 380 13,850000 5.263,00 
Ultrapassagem FPonta                - - - - - - - - 
Fator Potência Ponta - - - - - - - - 
Fator Potência Fora Ponta Ind - - - - - - - - 
Fator Potência Fora Ponta Cap - - - - - - - - - 
ICMS - - - 
PIS/PASEP + COFINS (%) - - 
Total 56.639,80 40.501,00 36.776,52 
Total da fatura 56.639,80 40.501,00 36.776,52 
Dias corridos 365 365 365 
Contas consideradas (nº de meses) 12,00 

 

ECONOMIA ECONOMIA 

Na conta   R$   16.138,8  Na conta   R$      19.863,28  
No ICMS  R$              -    No ICMS  R$                   -    
No total da fatura   R$   16.138,8  No total da fatura   R$      19.863,28  

Custo operacional   R$      11.779,61  
Redução   R$        8.083,67  
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A alternativa 1, migrar todo o consumo para o horário fora de ponta, apresenta uma 

economia de 28% para o Centro de Biociências. A proposta consiste em transferir todo o 

consumo na ponta para o horário fora ponta, o que não é possível para este Centro que 

apresenta atividades acadêmicas e administrativas nos três turnos, uma grande quantidade de 

laboratórios e equipamentos de refrigeração (freezers e ar condicionados). 

A segunda alternativa, gerar energia para consumo no horário de ponta, apresenta uma 

economia global de 18% após retirar os custos operacionais com a geração em modo prime 

(operação na ponta) para este Centro Acadêmico.  

Para se determinar o consumo médio de OD, observam-se informações apresentadas 

na Tabela 4: a média do consumo mensal de energia no horário de ponta é de 15.484 kWh.  

Para obter a potência de energia média solicitada por hora, divide-se o consumo médio de 

15.484 kWh pela quantidade de horas total do horário de ponta (63h) no mês, obtendo-se o 

valor de 238,22 kW. 

Como o nível médio de operação do sistema é de 238,22 kW e a potência nominal do 

GMG do Centro de Biociências, conforme o fabricante Heimer, é de 600 kW, pode-se obter o 

perfil de operação média do sistema dividindo os valores. Sendo assim, o sistema irá operar 

na média com 40% da sua potência nominal. 

No catálogo da HEIMER (2016), está mencionado o consumo de combustível de 140 

l/h para a sua potência nominal de operação. Considerando que o consumo de combustível é 

aproximadamente linear, faz-se uma aproximação utilizando-se 40% da potência nominal do 

gerador e, assim, obtendo-se um consumo médio aproximado de 60 l/h. 

Portanto, considerando o consumo médio de 60 l/h, o consumo mensal de combustível 

no horário de ponta (63h) é de 3.900 l de OD. Vale ressaltar que, se tratando de uma unidade 

de baixo consumo de energia, as aproximações e ajustes de valores não são significativos ao 

resultado final do estudo. 

Como visto que o consumo de combustível mensal será de 3.900 l, somente para o 

horário de ponta, será necessário utilizar um tanque com capacidade superior para que 

também possa atender a eventuais faltas de energia e visando diminuir a necessidade de vários 

reabastecimentos mensais. 

A implementação no local indicado deve-se ao fato de ser uma região isolada por 

grades, impedindo o acesso público, sendo uma área de pouca movimentação de pessoas e 

dessa forma evitando gastos com a isolação do tanque de pedestres. A região para a 

implementação é uma parte ociosa na lateral do cubículo do GMG. 
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Para o fornecimento do tanque de combustível e materiais de infraestrutura mecânica 

de alimentação do GMG foi solicitada uma proposta à empresa Gasoleo Combustíveis Ltda, 

cujo orçamento se encontra no Anexo G. Por norma, também é necessário que o sistema com 

tanque aéreo possua uma caixa de captação no caso de vazamento de óleo, com volume igual 

ou superior ao tanque. A Figura 42 apresenta o local onde o tanque será instalado. 

Figura 42 - Esquema de implantação do tanque de combustível 














 


































 
Fonte: Autoria própria.  
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Todas as pesquisas realizadas nos capítulos anteriores permitem ter uma previsão de 

quais serão os equipamentos, serviços e obras a serem considerados no orçamento, que servirá 

para a futura comparação econômica discutida nas próximas seções. 

 

5.6 COMPONENTES DE CUSTO PARA ADEQUAÇÃO DO GMG DO CB 

 

Nesta seção serão abordados todos os custos pertinentes à execução do projeto e 

distribuídos da seguinte forma: 

 instalação do duto flexível de conexão e os defletores na saída do radiador para 

impedir que o ar quente “recircule” ao redor do radiador; 

 confecção de venezianas para tomada de ar frio para o recinto do GMG; 

 instalação de portas com venezianas e atenuação acústica; 

 manutenção na iluminação interna do cubículo do GMG; 

 reposição de duas baterias 12V/150Ah; 

 carregador de Bateria; 

 painel de comando e controle microprocessado (USCA) Deep Sea modelo DS-8660; 

 construção Civil: Confecção de tampas de concreto para canaletas de piso para 

acondicionamento dos cabos elétricos; 

 construção Civil: Confecção de bacia de contenção em alvenaria para o tanque de óleo 

diesel a ser instalado externamente à edificação do gerador; 

 construção Mecânica: Composto pelo tanque de óleo diesel em aço-carbono com 

capacidade para 6500 l, central, bomba de óleo diesel, infraestrutura de tubulação para 

abastecimento do gerador e mão de obra. 

 

Na Tabela 6 estão relacionados os custos de todos os equipamentos e mão-de-obra 

pertinentes à execução da proposta. 
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Tabela 6 - Custos considerados para análise econômica 
 

ITEM QTD DESCRIÇÃO FORNECEDOR CUSTO (R$) 

1 - 

Confecção de tampas de concreto para 

canaletas de piso para acondicionamento 

dos cabos elétricos 

SIN/UFRN - 

2 - 

Confecção de bacia de contenção em 

alvenaria para o tanque de óleo Diesel a ser 

instalado externamente à edificação do 

gerador com capacidade de 7150 l. 

SIN/UFRN - 

3 - 
Confecção de venezianas para tomada de 

ar frio para o recinto do GMG. 
SIN/UFRN - 

4 - 
Manutenção na iluminação interna do 

cubículo do GMG 
SIN/UFRN - 

5 - Pintura do cubículo SIN/UFRN - 

6 2 Baterias 12V/150Ah (Anexo B) 4ENGENHARIA 3.165,69 

7 1 
Carregador de Bateria 220 V/110 V – 

24Vcc/2000W (Anexo C) 
4ENGENHARIA 3.552,00 

8 1 

Painel de comando e controle 

microprocessado (USCA) Deep               

Sea modelo DS-8660 (Anexo D) 

STARTUP 

GERADORES 
14.484,00 

9 - Revisão Completa (Anexo E) 
STARTUP 

GERADORES 
15.982,00 

10 - 

Instalação do duto flexível de conexão e os 

defletores na saída do radiador para 

impedir que o ar quente “recircule” ao 

redor do radiador +  

Instalação de portas com atenuação 

acústica (Anexo F) 

ELETROGTECH 

GERADORES 
13.860,00 

11 1 

Tanque de óleo Diesel em aço-carbono 

capacidade para 6500 l, central, bomba de 

óleo diesel, infraestrutura de tubulação 

para abastecimento do gerador e mão de 

obra 

GASOLEO 

COMBUSTÍVEIS 
- 

TOTAL 51.043,69 

Fonte: Autoria própria.  
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5.7 RETORNO ECONÔMICO DA NOVA PROPOSTA 

 

Para análise de retorno econômico, ambos os sistemas serão comparados. Os custos 

com a tarifa de energia elétrica proposta pela Superintendência de Infraestrutura da UFRN, e 

os custos de geração através de GMG, calculados através do consumo de óleo Diesel e 

manutenção.  

Para a análise de retorno do investimento serão considerados os seguintes custos de 

cada sistema:  

 Sistema atual: custos com energia durante o horário de ponta. 

 Sistema proposto: equipamentos, óleo diesel, instalação e manutenção. 
É possível comparar o valor da tarifa horo sazonal verde A4 de 1,282840 R$/kWh, que 

é duas vezes maior que os custos de energia do GMG que tem o valor de 0,623860 R$/kWh 

(fornecido pelo fabricante do GMG). A diferença entre esses dois valores já é o primeiro 

indício de que a instalação de um sistema GMG é viável. 
Com base nos dados analisados, foi possível compor a tabela de retorno do 

investimento. Os valores adotados na planilha são mensais, permitindo visualizar claramente 

o retorno mensal e o retorno acumulado ao longo do tempo. 
O ponto de equilíbrio ocorrerá no mês em que o valor do investimento deixar de ser 

negativo. Nesse ponto, a instituição terá recuperado seu investimento inicial através da 

economia gerada pelo sistema proposto. Com orçamento de R$ 51.043,69 (cinquenta e um 

mil e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), esse investimento não é considerado 

tão alto se comparado à compra de um gerador novo, pois se trata de uma reforma e melhorias 

do gerador existente no CB. A Tabela 7 exibe os dados projetados. 
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Tabela 7 - Tabela de retorno do investimento 
 

PAYBACK 
Simples   

Mês Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa 
Acumulado 

0 -R$51.043,69  -R$51.043,69  
1  R$-    -R$51.043,69  
2  R$-    -R$51.043,69  
3  R$8.083,67  -R$42.960,02  
4  R$8.083,67  -R$34.876,35  
5  R$8.083,67  -R$26.792,68  
6  R$8.083,67  -R$18.709,01  
7  R$8.083,67  -R$10.625,34  
8  R$8.083,67  -R$2.541,67  
9  R$8.083,67   R$5.542,00  

   
TMA (SELIC) - 

Mês 0,816%  
PAYBACK 

Simples   
Mês 9  
Dias 9  
VPL R$2.856,12  
TIR 1,74%  

Fonte: Autoria própria. 

 

Atualmente, o Centro de Biociências da UFRN tem uma fatura de energia no valor de 

R$ 56.639,80. Um ajuste tarifário e o investimento para reparos e melhorias no GMG, citados 

anteriormente, para sua entrada em horário de ponta vai gerar uma economia na conta de 

energia mensal de R$ 8.083,67 (oito mil e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). 

Contudo, essa economia será somente a partir do terceiro mês, pois o grupo motor gerador 

necessita de um mês de serviços e mais um mês para ter a primeira economia. 

Para se calcular a viabilidade econômica do projeto em estudo, se utiliza uma Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) e elege-se a hipótese de ajuste do valor da economia com 

base na taxa Taxa de Financiamento no Mercado Interbancário (SELIC). A SELIC acaba 

servindo de referência para todas as demais taxas da economia, ou seja, é a taxa ideal para se 

calcular o Valor Presente Líquido (VPL) desse investimento. Entende-se que o VPL é capaz 
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de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros 

apropriada, menos o custo do investimento inicial. Quando o resultado do VPL for positivo, o 

valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável. 

Neste contexto, considera-se o período do PAYBACK (tempo de retorno do 

investimento inicial até o momento no qual o ganho acumulado se iguala ao valor deste 

investimento) mensal em virtude da economia resultante do investimento ser mês a mês. No 

cálculo, o PAYBACK desse projeto retorna o investimento aos nove meses e nove dias, 

resultando um VPL de R$ 2.856,12 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze 

centavos) e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 1,74% a.m. comprovando a viabilidade do 

projeto para o Centro de Biociências. 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Comenta-se com muita frequência na comunidade acadêmica e em alguns setores da 

Superintendência de Infraestrutura da UFRN sobre os gastos com energia elétrica, alternativas 

para economia, os investimentos realizados na implantação do parque de geração diesel do 

Campus Central e como este moderno sistema pode contribuir para redução dos custos com 

esse insumo. 

A presente dissertação buscou uma alternativa à diminuição de gastos com energia 

elétrica na UFRN a partir da utilização desses GMG’s. Para isso, foram realizadas análises em 

pontos específicos do parque de geração Diesel que abordam esse sistema como alternativa 

para geração de energia elétrica: condições das instalações físicas dos GMG’s, adequações 

necessárias das instalações elétricas, adequações mecânicas e civis necessárias, condições 

para operacionalizar e gerenciar 26 geradores distribuídos no Campus, custos envolvidos e 

outros temas necessários que visam à substituição do sistema de distribuição da 

concessionária no horário de ponta. 

A análise de viabilidade somente será possível com o acompanhamento do consumo 

de energia das unidades através do sistema de telemetria CCK para o correto rateio de conta e 

faturamento adequado por setor. A Superintendência de Infraestrutura já desenvolve um 

levantamento e atualização de todo esse sistema para que em breve os Centros Acadêmicos 

custeiem seus próprios consumos e, assim, os diretores dessas unidades atentem para 

alternativas que possam reduzir os seus custos com energia elétrica. 

Conforme visto no estudo realizado, com o auxílio da planilha de cálculo de 

viabilidade e grupo tarifário fornecido pelo fabricante Heimer, a tarifa horo sazonal verde é a 

melhor modalidade tarifária para o Centro de Biociências. O valor da tarifa do consumo 

(R$/kWh) varia em determinados períodos do dia, e esses períodos são chamados de horário 

de ponta e horário fora de ponta. Observa-se uma discrepância de valores das tarifas entre o 

horário de ponta e o horário fora de ponta. No horário de ponta o valor é de, 

aproximadamente, 5,3 vezes para o consumo de energia elétrica fora de ponta, fator 

determinante para a realização do presente trabalho. 

Por ser uma alternativa menos dispendiosa e mais rápida, propôs-se, para diminuir as 

despesas no horário de ponta, a utilização do GMG já instalado nas dependências do CB. O 

GMG, instalado na modalidade Standby, seria utilizado também nos horários de ponta, de 
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forma a suprir toda a energia necessária, substituindo o papel da concessionária no 

fornecimento de energia. 

De um modo geral, os itens levantados para manutenções e adequações do GMG do 

Centro de Biociências refletem, quase que em totalidade, um real cenário dos equipamentos 

do parque de geração da UFRN. A operação diária dessas máquinas requer uma afinação nas 

instalações elétricas e mecânicas para que possa ser extraído o máximo desempenho desses 

geradores e justifique a sua operação em ponta. 

Um pré-projeto civil foi apresentado levando-se em consideração questões essenciais 

como a logística e estocagem do óleo diesel. Uma proposta apresentada pela Empresa 

Gasoleo Combustíveis Ltda (Anexo H) aponta a infraestrutura mínima necessária para a 

implantação do tanque de combustível. A viabilidade técnica da estocagem do óleo diesel tem 

uma relevante importância no estudo de viabilidade econômica. 
Para a análise de viabilidade econômica, foram levantados junto aos fabricantes e 

fornecedores de serviço, custos com materiais, mão-de-obra, serviços de Startup, manutenção, 

custos de OD, logística para manter os tanques de combustível abastecidos e os demais itens 

necessários, como obras civis, mecânicas e demais equipamentos necessários para a correta 

implementação do GMG na modalidade Prime. Também foram estimados custos diretos para 

tais obras com empresas especializadas tendo, assim, um valor global total que foi utilizado 

como investimento inicial para a análise de viabilidade econômica. 

O funcionamento do grupo motor gerador do Centro de Biociências mostra-se 

economicamente viável e atrativo, já que o retorno do investimento se dará aproximadamente 

no nono mês. A partir desta data, o Centro evitará desperdícios consideráveis com custos de 

energia elétrica. Com esta economia em energia, em torno de 18%, a Unidade poderá investir 

na ampliação e melhoria do espaço físico já existente, aquisição de materiais e equipamentos 

didáticos para laboratórios, salas de aula e demais departamentos ou mesmo reinvestir no 

sistema elétrico buscando outras alternativas de economia de energia. 
 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como continuação dos estudos apresentados nesta pesquisa, propõe-se a implantação 

de sistemas supervisórios para o monitoramento dos GMG’s dos Campi Avançados 

(FACISA, CERES, Nova Cruz) e em especial aos Campi que dependem de uma rápida ação 

da equipe de manutenção do Campus Central (DOL, SAMISA, EAJ e Faculdade de 

Odontologia). 
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Uma vez o sistema supervisório implantado, absorverá outros setores ainda não 

contemplados com GMG’s e com previsão para serem instalados, aumentando assim a 

capacidade instalada do parque de geração: NTI, EEN, Departamento de Nutrição, CCET, 

CCSA, Setor I e NEPSA I. 

Também, a análise da viabilidade econômica e da viabilidade técnica para a entrada 

dos equipamentos de outros setores em horário de ponta e dessa forma buscar uma redução 

global nos custos de energia da UFRN. 
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ASSUNTO: ESCALA: FOLHA:

TÍTULO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 20/02/2017

TVU MAURÍCIO JÚNIOR

DIAGRAMA UNIFILAR 1:45 19/21

DIAGRAMA UNIFILAR
TVU



DATA:

ASSUNTO: ESCALA: FOLHA:

TÍTULO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 20/02/2017

SINFO MAURÍCIO JÚNIOR

DIAGRAMA UNIFILAR 1:45 20/21

DIAGRAMA UNIFILAR
SINFO



DATA:

ASSUNTO: ESCALA: FOLHA:

TÍTULO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 20/02/2017

NUPLAM MAURÍCIO JÚNIOR

DIAGRAMA UNIFILAR 1:45 21/21

DIAGRAMA UNIFILAR
NUPLAM
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ANEXO A – Proposta de adequação do GMG TVU  

 

AO 
 
UFRN 
SR. MAURÍCIO/DEPARTAMENTO DE INFRA INSTRUTURA 
CNPJ: XXXXXXXXXXXXX FONE: (84) XXXXXXXXXXX 
NATAL/RN  
 
Prezado Senhores, 
Conforme solicitado apresentamos para vossa apreciação nossa cotação de material e 
serviços relacionados a um (01) grupo gerador. 
 

1. MATERIAL DO GERADOR DA TVU 

 

Material R$ 2.560.00 

2. VALOR DA COTAÇÃO MATERIAL 

R$ 2.560.00 – DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS. 

Item Qtde. Descrição de Instalação V. Unitário 
 
01 

 
03 

 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS MOLDURAS, VENEZIANAS E DULTO LONADOS 

 
1.332.00 

 

Serviços R$ 1.332.00 
 
3. VALOR DA PROPOSTA SERVIÇOS 
 

R$ 1.332.00 – MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS. 
 
 
 
VALOR DA PROPOSTA MATERIAL E SERVIÇOS 
 
R$ 3.892.00 – TRÊS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS   Total: R$ 3.892.00 
 

Item. Qtde. Uni. Descrição V.Unitario V.Total 
 
 
01 

 
 
02 

 
 
Pç. 

MOLDURA DE AÇO NA CHAPA 1/8,,PINTADA NA COR  PADRÃO COM 
ABA TIPO “L” ,, MEDINDO 1050 MM L. X 1.180 MM A. X 60 MM P. PARA 
O RADIADOR MOTOR 447-LA MECEDES 

 
 
 

630.00 

 
 
 

1.260.00 

 
 
 
02 

 
 
 
01 

 
 
 
PÇ 

VENEZIANA DE AÇO NA CHAPA 1/8 PINTADA NA COR PADRÃO 
MEDINDO 1.150 MM L. X 1.280 MM A. X 100 MM P. COM 30 MM ENTRE 
ABERTURA PARA SAIDA DE AR APLICADA NA PARTE EXTERNA DA 
PAREDE. 

 
 
 

1.650.00 

 
 
 

1.650.00 

03 12 PÇ.   DUTO LONADO MEDINDO MT.5.04 M² 650.00 650.00 

mailto:eletrogtech@hotmail.com
http://www.eletrogtech.com/
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4. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
- Condições de Pagamento: 30 DIAS 
- Disponibilidade de entrega do material: 20 DIAS 
- Prazo de entrega do serviço: 25 DIAS (pós-assinatura do contrato) 
- Validade da cotação: 21.07.2017 
- Garantia: Garantia 6 (seis) meses, conforme Política de Garantia de Serviços e 
material disponível em nossa empresa, na opção de material e/ou somente serviços 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA/BOLETO BANCÁRIO  
 
FAVORECIDO: A DE S PEIXOTO 
CONTA CORRENTE: 38.629-4 
AGENCIA: 3.698-6 BANCO DO BRASIL 
 
6. NOTAS DE FATURAMENTO 
 
Em caso de aprovação com ordem de serviços e pedido de compras os dados para 
emissão dos mesmos são: 
ELETROGTECH GERADORES 
RAZÃO SOCIAL: A DE S PEIXOTO. 
R. PRES. ARTUR BERNADES Nº 830. Bairro: ALECRIM, NATAL/RN 
CEP: 59.031-280 
CNPJ: 20.754.126/0001-69 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.413.106-5 
 
 
Na expectativa de termos atendido às suas especificações nesta oferta, colocamo-
nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnico-comerciais necessários. 
 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 
Jadson Bezerra 

CREA/RN nº 211555307-1 
ELETROGTECH GERADORES CREA/RN 15916-EM 

FONE (84) 3613-0223/(84) 99412-8485 

mailto:eletrogtech@hotmail.com
http://www.eletrogtech.com/
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B & A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME 
CNPJ: 21.707.354 / 0001 – 40 

4 ENGENHARIA 
– Engenharia – Projetos Elétricos – Consultoria – TreinamentosTécnicos 

 

  

ALLAN DAVID SILVA DA COSTA 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA – RN: 2104055873 
engenharia@4engenharia.com.br 

84 98814 – 5229 

  
 

 

ANEXO B – Proposta de fornecimento e instalação de baterias 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO – 170/2017 

ATT:   
UNIVERSIDADE FEDERALDO RIO GRANDE DO NORTE 

A 4 Engenharia, CONTRATADA, em usufruto do presente documento 

vem ofertar ao CB/UFRN, CONTRATANTE, o serviço de: 

a. Fornecimento de: 

i. 02 x Baterias Automotiva com as seguintes especificações técnicas: 

Tensão: 12V 

C20: 150Ah 

RC 25: 270 min 

CCA SAE -18ºC: 950A 

Dimensões (Comp x Larg x Alt): 510 x 213 x 235mm 

Peso: 42,00 kg 

Considerando o fornecimento de todo o material, e instalação das 

baterias no grupo gerador, o valor para a prestação do serviço será de R$ 

3.165,69 (Três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos).  

Neste valor, já estão inclusos mão de obra, garantia de assistência 

técnica de 30 dias após conclusão do serviço, emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, nota fiscal, considerando todos os impostos 

vigentes. 

Proposta válida por 90 dias. 

 

Natal, 06 de junho de 2017.     
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B & A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME 
CNPJ: 21.707.354 / 0001 – 40 

4 ENGENHARIA 
– Engenharia – Projetos Elétricos – Consultoria – TreinamentosTécnicos 

 

  

ALLAN DAVID SILVA DA COSTA 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA – RN: 2104055873 
engenharia@4engenharia.com.br 

84 98814 – 5229 

  
 

 

ANEXO C – Proposta de fornecimento e instalação de carregador de bateria 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO – 171/2017 

ATT:  

UNIVERSIDADE FEDERALDO RIO GRANDE DO NORTE 

A 4 Engenharia, CONTRATADA, em usufruto do presente documento 

vem ofertar ao CB/UFRN, CONTRATANTE, o serviço de: 

a. Fornecimento de: 

i. 01 x Carregador Inteligente de Bateria com as seguintes 

especificações técnicas: 

Tensão de Entrada Nominal: 220V/110Vca 

Limites de Tensão de Entrada: +/- 10% 

Frequência de Entrada: 47...63 Hz 

Potência Máxima de Saída: 2000W 

Faixa Ajuste: 24Vcc 

Considerando o fornecimento de todo o material, e instalação das 

baterias no grupo gerador, o valor para a prestação do serviço será de R$ 

3.552,00 (Três mil quinhentos e cinquenta e dois reais).  

Neste valor, já estão inclusos mão de obra, garantia de assistência 

técnica de 30 dias após conclusão do serviço, emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, nota fiscal, considerando todos os impostos 

vigentes. 

Proposta válida por 90 dias. 

 

Natal, 06 de junho de 2017.     
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ANEXO D – Proposta de painel de comando microprocessado 

 

A UFRN 
ATT. ENG. MAURÍCIO 
NATAL 23/06/2017 

 

Prezado,  

A StartUp Ltda, atendendo sua estimada solicitação e de acordo com visita técnica, tem o prazer 

de passar às vossas mãos, para análise, a sua proposta para fornecimento de modulo eletrônico 

de controle marca DEEP SEA. 

 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UN. VALOR TOTAL 

01 01 PÇ 8620-01 8620 AMF CONTROLLER R$ 14.484,00 R$ 14.484,00 

 

 

Preço do ITEM “01”: R$ 14.484,00 (Quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro 

reais) 

 

a. Condições de pagamento 

Os preços ora ofertados são para pagamento a vista. 

Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente em nossa conta corrente, 

conforme dados abaixo: 

 

Favorecido: StartUp – Sistemas de Força Ltda 

CNPJ: 17.747.591/0001-68 

Banco: 001 – Banco do Brasil  

Agencia: 3277-8 

Conta Corrente: 1005.300-x 

 

 

b. Prazo de Entrega 

45/60 Dias (após ordem de compra) 
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c. Assistência Técnica 

Mantemos a sua disposição uma equipe técnica e peças sobressalentes 

estrategicamente localizados, assegurando pronto atendimento e absoluta 

confiabilidade nos serviços STARTUP GERADORES. 

 

d. Prazo de Garantia 

90 dias 

 

 

Ficamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
_____________________________ 

Alexandre B. Macena 

CREA – RN 2113865637 

 Comercial & Marketing 
STARTUP LTDA 

Tel.: (84) 3206.0611 

Cel.: (84) 9103.0331 
alexandre@startupgeradores.com.br 

www.startupgeradores.com.br 

 

mailto:natal@heimer.com.br
http://www.startupgeradores.com.br/
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ANEXO E – Revisão GMG – CB 700 kVA 

 

A UFRN 
ATT. ENG. MAURÍCIO 
NATAL 23/06/2017 

 

Prezado,  

A StartUp Ltda, atendendo sua estimada solicitação e de acordo com visita técnica, tem o prazer 

de passar às vossas mãos, para análise, a sua proposta para serviço de manutenção preventiva 

em grupo gerador de 700 kVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇO: R$ 15.982,00 (Quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UN. VALOR TOTAL 

01 02 PÇ FILTRO DE AR (65.08304-6005) R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

02 02 PÇ FILTRO DE COMBUSTIVEL (65.12503-5018A) R$ 1.916,00 R$ 3.832,00 

03 01 PÇ FILTRO DE OLEO (65.05510-5020B) R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 

04 40 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE R$ 20,00 R$ 800,00 

05 01 SERV. DRENAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DO 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL. 

R$ 550,00 R$ 550,00 
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CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO 

 

 

 

 

a. Condições de pagamento 

Os preços ora ofertados são para pagamento a vista. 

Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente em nossa conta corrente, 

conforme dados abaixo: 

 

Favorecido: StartUp – Sistemas de Força Ltda 

CNPJ: 17.747.591/0001-68 

Banco: 001 – Banco do Brasil  

Agencia: 3277-8 

Conta Corrente: 1005.300-x 

 

 

b. Prazo de Entrega 

45/60 Dias (após ordem de compra) 

 

 

 

 

c. Assistência Técnica 

Mantemos a sua disposição uma equipe técnica e peças sobressalentes 

estrategicamente localizados, assegurando pronto atendimento e absoluta 

confiabilidade nos serviços STARTUP GERADORES. 

 

d. Prazo de Garantia 

90 dias 
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NOTA EXPLICATIVA. 

 
 
Os serviços contratados serão executados em horário comercial entre 08:00hs e 
18:00hs. 
 

Este orçamento não contempla integração ou treinamento específico para 

acesso do técnico STARTUP às dependências/instalações do cliente. 

 
 
 

● Eventuais despesas geradas por restrição do cliente para execução de 

qualquer etapa do serviço serão cobradas a parte. 

 

 
Na expectativa de termos atendido às suas especificações nesta oferta, colocamo-

nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnico-comerciais necessários. 

Ficamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 

Alexandre B. Macena 

CREA – RN 2113865637 

 Comercial & Marketing 
STARTUP LTDA 

Tel.: (84) 3206.0611 

Cel.: (84) 9103.0331 

alexandre@startupgeradores.com.br 
www.startupgeradores.com.br 

 

mailto:natal@heimer.com.br
http://www.startupgeradores.com.br/
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ORDEM DE SERVIÇO - AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO  

PARA: STARTUP – SISTEMAS DE FORÇA LTDA 

 
Por estarmos de acordo com os termos e condições da cotação indicada no título, autorizamos a execução dos 
Serviços e aplicação das peças / componentes indicados. 

 
Dados para faturamento 
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ANEXO F – Proposta de instalação de porta acústica e duto para GMG CB 

 

AO 
 
UFRN 
SR. MAURÍCIO/DEPARTAMENTO DE INFRA INSTRUTURA 
CNPJ: XXXXXXXXXXXXX FONE: (84) XXXXXXXXXXX 

NATAL/RN  
 
Prezado Senhores, 
Conforme solicitado apresentamos para vossa apreciação nossa cotação de material e 
serviços relacionados a um (01) grupo gerador. 

 

1. MATERIAL DO GERADOR DA BIOCIÊNCIA COM PORTA ACÚSTICA 

Item. Qtde. Uni. Descrição V.Unitário V.Total 

 
 

01 

 
 

02 

 
 

PÇ 

MOLDURA DE AÇO NA CHAPA 1/8, PINTADA NA COR  
PADRÃO COM ABA TIPO “L” ,, MEDINDO 1.310 MM L. X 1.420 
MM A. X 60 MM P. PARA O RADIADOR MOTOR DOOSAN 

 
 
 

730.00 

 
 
 

1.460.00 

 
 
 

02 

 
 
 

01 

 
 
 

PÇ 

VENEZIANA DE AÇO NA CHAPA 1/8 PINTADA NA COR 
PADRÃO MEDINDO 1.410 MM L. X 1.520 MM A. X 100 MM P. 
COM 30 MM ENTRE ABERTURA PARA SAIDA DE AR 
APLICADA NA PARTE EXTERNA DA PAREDE. 

 
 
 

1.750.00 

 
 
 

1.750.00 

   DUTO LONADO MEDINDO MT.7.44² 650.00 650.00 

03 01 PÇ PORTA ACUSTICA NA CHAPA PRETA PINTADA DE 1/8 ,, COM 
02 ABERTURA E ISOLAÇÃO DE 55 (Db) (RW) MEDINDO 1.600 
MM L. X 2.100 MM A. X 60 MM P. A 

 
 

7.800.00 

 
 

7.800.00 

 

Material R$ 11.660.00 

2. VALOR DA COTAÇÃO MATERIAL 

R$ 11.660.00 – ONZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS. 

3. SERVIÇOS 

Item Qtde. Descrição de Instalação V. Unitário 

 
01 

 
03 

 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS MOLDURAS, VENEZIANAS, PORTA ACÚSTICA E DUTOS 
LONADOS. 

 
2.200.00 

 

Serviços R$ 2.200.00 

4. VALOR DA PROPOSTA SERVIÇOS 

 
R$ 3.892.00 – TRÊS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS 
 

 

TOTAL: R$ 13.860,00 
 

mailto:eletrogtech@hotmail.com
http://www.eletrogtech.com/
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5. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

- Condições de Pagamento: 30 DIAS 

- Disponibilidade de entrega do material: 20 DIAS 

- Prazo de entrega do serviço: 25 DIAS (pós-assinatura do contrato) 

- Validade da cotação: 21.07.2017 

- Garantia: Garantia 6 (seis) meses, conforme Política de Garantia de Serviços e 

material disponível em nossa empresa, na opção de material e/ou somente serviços 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA/BOLETO BANCÁRIO  

 

FAVORECIDO: A DE S PEIXOTO 

CONTA CORRENTE: 38.629-4 

AGENCIA: 3.698-6 BANCO DO BRASIL 

 

7. NOTAS DE FATURAMENTO 

 

Em caso de aprovação com ordem de serviços e pedido de compras os dados para 

emissão dos mesmos são: 

ELETROGTECH GERADORES 

RAZÃO SOCIAL: A DE S PEIXOTO. 

R. PRES. ARTUR BERNADES Nº 830. Bairro: ALECRIM, NATAL/RN 

CEP: 59.031-280 

CNPJ: 20.754.126/0001-69 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.413.106-5 

 

 

Na expectativa de termos atendido às suas especificações nesta oferta, colocamo-

nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnico-comerciais necessários. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

Jadson Bezerra 
CREA/RN nº 211555307-1 

ELETROGTECH GERADORES CREA/RN 15916-EM 

FONE (84) 3613-0223/(84) 99412-8485 

mailto:eletrogtech@hotmail.com
http://www.eletrogtech.com/
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ANEXO G – Proposta de fornecimento de óleo diesel S10  

 

 
 

Recife, 18 de junho de 2017. 

UFRN 

Att.: Maurício Júnior 

Prezado, 

Segue para sua análise nossa proposta de fornecimento de Óleo Diesel S10, já estando inclusos 
frete e ICMS. 

Proposta: 
 Fornecimento e instalação de Kit de abastecimento de óleo diesel (tanque aéreo vertical de 6.000 

litros em chapa de aço carbono + bomba elétrica com medidor + mangueira + bico automático + 
filtro de linha) em regime de comodato com todas as despesas de instalação e manutenção por 
conta da Gasoleo Combustíveis e Fornecimento de óleo diesel         S10. 

          

 
 

 
 
OBS: contrato de comodato com prazo de 12 meses e compromisso de volume mínimo mensal de 7.000 litros. 

 

 
Atenciosamente, 
GASOLEO COMBUSTÍVEIS LTDA 

(81) 2123-2411 – Central de Vendas 
(83) 99637-0066 – Executivo de Vendas 

Condições Comerciais: 

 Preço: R$ 2,7990 por litro 
 Prazo: a combinar 
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Recife, 18 de junho de 2017. 

 

MEDIDAS DA BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE 2.000 LITROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: É preciso que haja uma saída com uma válvula de passagem “abre e fecha” para 
que a água da chuva que cair ou o óleo derramado seja retirado da bacia de contenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Válvula de passagem 
 

2,50 m 

2,50 m 

0,60 m 
Altura 
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Recife, 18 de junho de 2017. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista aérea da bacia de contenção 
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Recife, 18 de junho de 2017. 
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