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RESUMO

Este trabalho visa propor um meio para a redução dos gastos com consumo de energia elétrica na Universidade Estácio de Sá – Campus Campos 
dos Goytacazes, através da instalação de um grupo gerador diesel, funcionando nos horários em que os sistemas apresentam maior sobrecarga, 
conhecidos como horários de ponta. Em Campos dos Goytacazes o sitema atuará por um período de 3 horas consecutivas, compreendido das 18 
às 21 horas. Primeiramente é apresentado o levantamento de todos os gastos anuais com energia elétrica da Universidade, frisando 
principalmente o valor pago na fatura de energia elétrica no horário de ponta, e levando em consideração as características e as condições de 
medição e o período do ano. Esse levantamento representa o centro de toda a análise sendo proposta no estudo técnico e econômico 
subsequente a essa coleta de dados. Houve uma avaliação de custos de todos os aspectos econômicos e financeiros associados à operação deste 
gerador. Inicialmente, serão considerados os aspectos de consumo de combustível e dos custos fixos e variáveis associadas à produção de energia 
pelo gerador. Em seguida, são considerados os investimentos eventualmente necessários para que este gerador esteja disponível para operação, 
analisando-se o retorno deste investimento. Através de estudos criteriosos, foi possível comparar os investimentos e custos fixos e variáveis, com 
os valores pagos pela energia adquirida da concessionária. O consumo de energia elétrica no mundo tem aumentado significativamente fazendo 
com que o governo, as indústrias e a sociedade se preocupem a cada dia com medidas de uso econômico e racional desse bem. Uma das 
maneiras das empresas reduzirem a sobrecarga e a produção energia elétrica própria é através de geradores a diesel. Dependendo do porte da 
empresa, adotam-se procedimentos de geração própria somente nos horários em que os sistemas apresentam maior sobrecarga, conhecido 
como horário de ponta. A auto geração de energia elétrica vem crescendo por motivos econômicos e de segurança para as empresas que 
precisam de um fornecimento economicamente viável e ininterrupto. E esta auto sustentação está cada vez mais acentuada devido a real 
constatação de uma economia mensal vantajosa, com retorno dos investimentos em pequeno prazo. Muitas indústrias já geram sua própria 
energia elétrica nos horários de ponta, utilizando motores alternativos que acionam os geradores e que usam como combustível óleo diesel ou 
gás natural entre outros. Portanto o uso do recurso de geração própria no horário de ponta demonstra-se viável, devido ao custo da energia 
neste horário ser muito elevado, chegando em muitos casos quase doze vezes o valor do horário fora da ponta. Com objetivo de reduzir custos 
com energia elétrica foi proposto um sistema alternativo para geração de energia utilizando o Gerador Diesel operando em horários de ponta na 
Universidade Estácio de Sá – Campus Campos dos Goytacazes. Ficou comprovado durante a análise que a economia mensal com o uso do Grupo 
Motor-Gerador é a diferença dos seguintes custos: custo atual com a concessionária, menos o custo da energia que será fornecida pela 
concessionária em tarifação verde mais o custo operacional do grupo motor-gerador funcionando no horário de ponta. A economia média 
encontrada foi de 27,86% da fatura antes paga a concessionária, podendo este percentual variar de acordo o consumo na ponta. Assim, o uso do 
grupo moto-gerador a diesel mostrou-se economicamente viável e muito atrativo, pois as expectativas de retorno do investimento são boas, a 
partir do 18º mês aproximadamente já estará gerando lucro para a Instituição.
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