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1 9) GRUPO MOTO-GERADOR

a) Breve descrição da instalação;
b) Quando o GMG deverá ser utilizado;
c) O que irá funcionar com o Grupo Moto-Gerador;
d) Quem deverá acionar o Grupo Moto-Gerador;
e) Como dar partida ao equipamento;
f) Como transferir a energia gerada para o O. elétrico;
g) Como vigiar o equipamento durante o seu funcionamento;
h) Quanto tempo o Grupo pode funcionar;
i) Quando e como parar o equipamento;
j) Como retornar a alimentação pela "CEMIG".

2) BOMBAS DE INCÊNDIO

a) Breve descrição da instalação;
b) Como colocar as bombas em funcionamento;
c) O que deve ser verificado, caso as bombas não entrem em funcionamento;
d) Como parar as bombas.



1) GRUPO MOTO-GERADOR

a) BREVE DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

Trata-se de uma usina geradora de energia elétrica de emergência, provida de
um grupo gerador com motor "SCAN IA" e capacidade máxima de 180 KVA, um qua-
dro de controle de operação e um quadro elétrico de comando e distribuição (ver fotos
1e2).

 A alimentação do Motor do Grupo é feita por gravidade, sendo o óleo diesel ar-
mazenado em um reservatório suspenso de 190 litros. A corrente elétrica para o ar-
ranque do motor é fornecida por duas baterias ligadas em série, localizadas próximo a
base do grupo.

O controle da operação do sistema é feito através dos instrumentos e dispositi-
vos montados em um quadro elétrico, afixado na parede à frente do Grupo Moto-Ge-
rador (descrição detalhada adiante/ver foto n2 2).

A instalação conta ainda com um quadro elétrico de comando e distribuição da
energia gerada, que também será mencionado com mais detalhe em hora oportuna
(ver foto n9 3). Sempre que houver falta de energia da CEMIG, automaticamente a re-
gião próxima ao Grupo Moto-Gerador será iluminada com lâmpadas especiais, ligadas
às baterias do próprio motor.

b) QUANDO O GRUPO MOTO-GERADOR PODERÁ SER UTILIZADO

Sempre que cessar o fornecimento de energia elétrica pela "CEMIG", por qual-
quer motivo e em qualquer hora do dia.

c) O QUE IRÁ FUNCIONAR COM O GRUPO MOTO-GERADOR

Até a presente data é possível energizar os equipamentos e quadros de ilumi-
nação abaixo descritos:

1) Frigoríficos do restaurante;
2) Fan/coil do Plenário;
3) Bombas de água da rede de hidrantes (para o caso de incêndio);
4) Dois quadros de iluminação de emergência localizados no 1 9 subsolo;
5) Iluminação da oficina mecânica, oficina de máquinas de datilografia, oficina de ele-
trônica e sala 1 00-B (coordenação dos serviços gerais) - todas estas no 2 subsolo;



OBSERVAÇÕES

1) Em caso de funcionamento do Fan/coil do Plenário, com fornecimento de
energia pelo Grupo Moto-Gerador, estará sendo assegurada apenas a ven-
tilação daquele ambiente, uma vez que os resfriadores de água e as bom-
bas de água gelada para ar condicionado, localizados na casa de máquinas
do 29 subsolo, não estarão funcionando. Isto se deve ao fato de a potência
requerida por estes equipamentos ser superior a fornecida pelo grupo gera-
dor.

2) Está sendo feito estudo no sentido de se estender o fornecimento de energia
de emergência (produzida pelo gerador) a outros setores e equipamentos,
principalmente elevadores que atendem ao prédio.

d) QUEM DEVERÁ ACIONAR O GRUPO MOTO-GERADOR

Nos horários de expediente normal, e sempre que for necessário, o Grupo Mo-
to-Gerador será acionado e operado pelo operador dos equipamentos de ar condicio-
nado, que irá se encontrar sempre na casa de máquinas do 2 a subsolo.

Sempre que não se dispuser do operador anteriormente citado, o acionamento e
operação do equipamento poderão ser feitos por elemento da coordenação de segu-
rança, desde que tenha sido treinado para tal.

Obs.: Como ficará claro adiante, "operar" o equipamento é diferente de "acio-
nar" o mesmo.

e) COMO DAR PARTIDA AO GRUPO MOTO-GERADOR

Tomada a decisão de acionar o equipamento, seguir os passos abaixo:

1) Ir até o conjunto instalado na casa de máquinas do 2 0 subsolo, (ver foto n2 1);

2) Localizar a chave de ignição no painel de instrumentos e acionar a mesma colo-
cando o motor diesel em marcha (ver foto n 9 4);

Será observado que o motor diesel partirá já em alta rotação. Isto é possível
pelo fato de existir um dispositivo de pré-aquecimento do óleo de lubrificação. É acon-
selhável constatar, antes de acionar o motor, se este dispositivo está funcionando,
embora seu funcionamento seja automático. Isto poderá ser feito através do termô-
metro que indicará a temperatura da água de arrefecimento. Este deverá estar indi-
cando uma temperatura próxima de 80 graus centígrados. Este termómetro é mostra-
do na foto n9 4.



f)COMO TRANSFERIR A ENERGIA GERADA PARA O QUADRO ELÉTRICO

Estando o equipamento em marcha, pode-se energizar oquadro elétrico que irá
distribuir a energia gerada, simplesmente manobrando a chave existente no mesmo
quadro, deslocando-a da posição CEMIG' para a posição "GRUPO MOTO-GERA-
DOR" (ver fotos 3 e 5). Antes, porém, ligar a chave excitação (ver foto n ç, 2).

Desta forma, todos os equipamentos, sistemas e dispositivos ligados ao quadro
de emergência serão alimentados.

A chave em questão somente deverá ser manobrada quando a lâmpada verde
do painel de controle estiver acesa. Ela indica que a energia está sendo gerada (ver
foto	2).

g) COMO VIGIAR O EQUIPAMENTO DURANTE O SEU FUNCIONAMENTO

Nenhum equipamento, mecânico ou não, deve ser abandonado durante o seu
funcionamento. No caso do Grupo Moto-Gerador em questão, devem-se chocar pe-
riodicamente as condições em que está operando, tais corno temperatura da água de
arrefecimento, ruídos e vibrações anormais, e principalmente manter a rotação do
motor em níveis que proporcionem uma freqüência de 60 HZ da tensão gerada. Existe
um freqüencímetro no quadro de controle do grupo que deverá ser observado. Esta
freqüência deverá ser mantida com ajustes suaves na rotação do motor. O acelerador
se encontra na parte lateral do motor, próximo às bombas injetoras e pode ser acio-
nado apenas girando, com a mão, o disco recartilhado ali existente (ver foto n 9 6).
Estes ajustes serão necessários sempre que a carga ligada ao gerador aumentar ou
diminuir.

Existem ainda no quadro de controle um voltímetro e um amperímetro, que for-
necerão leituras tanto da CEMIG como do gerador de emergência, basta selecionar a
fonte desejada. Não haverá necessidade de nenhum outro ajuste ou controle.

Obs.: Parar imediatamente o motor se ocorrer alguma anormalidade no funcio-
namento!

h) QUANTO TEMPO O GRUPO PODERÁ FUNCIONAR ININTERRUPTAMENTE

Considerando o tanque dê combustível cheio, isto é com 190 litros, e o grupo
trabalhando com 75% da carga total disponível, poderá operar no mínimo 8 horas.

O nível do combustível no tanque poderá ser constatado pelo indicador (Man-
gueira Cristal) montado em uma de suas extremidades.



i) QUANDO E COMO PARAR O GRUPO MOTO-GERADOR

No instante em que o fornecimento de energia pela CEMIG for restabelecido,
deverá ser feita, em primeiro lugar, a manobra da chave existente no quadro, deslo-
cando-a da posição "Grupo Moto-Gerador" para a posição CEMIG". Em seguida de-
ve-se localizar a botoeira de parada, instalada no painel de instrumentos do grupo, e
acioná-la para que o motor diesel pare. Sempre que a energia da CEMIG retornar,
uma lâmpada vermelha existente no quadro de controle irá acender.

j) COMO RETORNAR A ALIMENTAÇÃO PELA CEMIG

A esta altura já estará havendo alimentação pela CEMIG, pois foi constatado o
retorno da energia da rede pública, a chave do quadro foi manobrada para a posição
CEMG' e o motor diesel do grupo foi desligado.



2) BOMBAS DE INCÊNDIO

a) BREVE DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

A rede de água para combate a incêndio pode ser pressurizada por duas bom-
bas hidráulicas Albrizzi, tipo 2317, com uma vazão total de 1000 litros por minuto.
Estas bombas estão localizadas na casa de máquinas do ar condicionado, entre as
caixas d'água, e estão devidamente identificadas (foto 7). Tais bombas abastecem um
total de 22 (vinte e dois) hidrantes, distribuídos da seguinte forma: 2 (dois) no 2 9 sub-
solo e 4 (quatro) nos pavimentos restantes.

A reserva de água para combate a incêndio do prédio é de 120.000 litros, ou
seja, sempre que se necessitar, haverá, no mínimo, 120.000 (cento e vinte mil) litros
de água que poderão ser esgotados num tempo mínimo de 2 horas, caso não haja re-
posição.

b) COMO COLOCAR AS BOMBAS EM FUNCIONAMENTO

O sistema estará sempre pronto para que a chave compensadora existente
seja acionada colocando em marcha as duas bombas.

Há uma chave tipo faca para cada bomba. Estas chaves só deverão ser acio-
nadas com a chave compensadora desligada.

Para colocar as bombas em funcionamento, primeiramente deve-se abrir, no
mínimo, um registro de hidrante, pois isto evitará que haja danos nas tubulações, de-
vido ao aumento de pressão. Em seguida, partir as bombas colocando a alavanca da
chave compensadora na posição "partida", aguardando alguns segundos e então le-
vando a alavanca para a posição "marcha". (ver foto n g 8)

c) O QUE DEVE SER VERIFICADO, CASO AS BOMBAS NÃO ENTREM EM
FUNCIONAMENTO

Se, após proceder como descrito no item anterior, não se conseguir colocar as
bombas em funcionamento, verificar os itens abaixo, na ordem descrita:

1) Certificar-e de que há energia da CEMIG - normalmente em caso de incên-
dio, corta-se a energia elétrica da rede pública, por questões de segurança.
Caso isto esteja ocorrendo, será necessário utilizar o Grupo Moto-Gerador.



II) Verificar se as chaves "FACA" estão ligadas. Só fazer isto com a chave
compensadora na posição desligada. Se quisermos partir apenas uma bom-
ba, apenas uma chave faca deverá ser ligada. Estas chaves estão devida-
mente identificadas (ver foto ng 9).

III)Caso nenhuma das verificações anteriores tenha resultado em sucesso, ve-
rificar se nenhuma das duas chaves gerais existentes está desligada.
A primeira se localiza próximo a chave compensadora e a segunda está no
quadro elétrico de distribuição, na sua lateral direita, próximo ao grupo Moto-
Gerador. Todas as duas chaves estão devidamente identificadas (ver fotos
ns 10 e 11 respectivamente).

d) COMO PARAR AS BOMBAS

Quando não houver mais necessidade de utilizar os hidrantes, cortar o funcio-
namento das bombas, simplesmente pressionando a botoeira existente na parte fron-
tal da chave compensadora (identificada com a inscrição "Corta Funcionamento").
Nada mais precisa ser feito (foto n 2 12).



"DEVEMOS SABER COMPORTAR-NOS NUMA SITUAÇÃO DE IN-
CÊNDIO,

MAS DEVEMOS MUITO MAIS

SABER COMPORTAR-NOS DE FORMA A EVITA-LOS, SEMPRE!

Silvâriio Viana Gomes

jan/89
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FOTO N° 1

Vista geral do Grupo Moto-Gerador
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FOTO N 2

Quadro elétrico de controle e operação
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FOTO N' 3

Quadro elétrico de comando e distribuição

FOTO N° 4
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FOTO N' 5

Chave de transferência CEMIU - Grupo Moto-Gerador
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FOTO N° 6

Vista do dispositivo de aceleração e desaceleração do motor diesel
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FOTO N- 7

Vista Geral das bombas de incêndio
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FOTO N° 8

Vista lateral da chave compensadora
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FOTO N' 9

Vista frontal das chaves "FACA'
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FOTO N° 10

Vista frontal da chave geral das bombas de incêndio instalada próximo às mesmas
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FOTO N' 11

Vista da chave geral das bombas, instalada na lateral direita do quadro elétrico
de comando e distribuição (Ver foto n° 3)
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FOTO N' 12
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