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RESUMO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dormi e sonhei que a vida era alegria... 

Acordei e vi que a vida era serviço... 

Agi e olhem só, serviço era alegria!” 

(Rabindranat Tagore) 

  



RESUMO  

 

 

 
O consumo de energia elétrica, no Brasil, cresce a taxas superiores às de crescimento do PIB 

e vem se repetindo há cerca de 30 anos devendo se manter no futuro próximo. Nesse cenário tem 

sido crescente a expectativa de crise no setor elétrico brasileiro, uma vez que essa defasagem 

entre demanda e consumo se apresenta de forma totalmente irregular, originando períodos 

críticos de consumo, exigindo geração máxima e períodos de baixa demanda a geração torna-se 

ociosa. O período de maior consumo no Brasil compreende um intervalo entre as 17 às 22 horas 

definido como horário de ponta. Esse período afeta o sistema elétrico em função da elevada 

demanda de energia.  

Afim de evitar esse elevado consumo no período de ponta, principalmente devido as cargas 

industriais, foi adotado no setor brasileiro o regime de tarifação horossazonal. Em função do 

atual regime de tarifas, cresce o interesse por parte das empresas de adotar medidas de eficiência 

energética como uma alternativa de diminuir seus custos com energia elétrica. A utilização de 

geradores diesel para o suprimento de energia elétrica nos horários de ponta reduz seus custos 

com o consumo contribuindo dessa forma para mitigar os impactos ambientais advindos de 

diversas usinas de geração de energia, como termelétricas e hidrelétricas. 

Este trabalho visa realizar um estudo de auditória energética em um shopping center afim de 

verificar o impacto nas faturas de energia elétrica do shopping dada a tarifação atual. Uma das 

opções levantadas para concretizar a redução da fatura de energia, foi considerar a utilização de 

geração própria como as baseadas a óleo diesel. Mas para isso foram necessárias analises 

técnico-economicas de custos de implementação e manutenção dessa geração. 

O resultado obtido neste estudo foi importante para verificar se a relação contratual entre o 

cliente e a empresa concessionária está adequada e obter uma base de dados para comparação 

futura do consumo de energia elétrica. 

 

 
Palavras-chave: Análise contratual, Geração na ponta.



ABSTRACT  

 

 
 

The electricity consumption in Brazil grows at rates higher than PIB growth 

and has been repeating for about 30 years will be maintained in the near future. In 

this scenario it has been an increasing expectation of crisis in the Brazilian 

electricity sector, since this gap between demand and consumption is presented in 

a totally irregular manner, causing critical periods of consumption, requiring 

maximum generation and low demand periods generation becomes idle . The 

highest consumption period in Brazil comprises a range between 17 to 22 hours 

defined as peak hours. This period affects the electrical system due to the high 

energy demand. 

In order to avoid this high consumption in the peak period, mainly due to 

the industrial load, it was adopted in the Brazilian sector horossazonal the 

charging scheme. Depending on the current tariff system, growing interest by 

businesses to adopt energy efficiency measures as an alternative to reduce their 

electricity costs. The use of diesel generators for electricity supply at peak times 

reduces costs with consumption thereby helping to mitigate environmental 

impacts from various power generation plants such as thermoelectric and 

hydroelectric plants. 

This work aims to perform an energy audit study in a shopping center in 

order to verify the impact on electricity bills shopping given the current pricing. 

One of the options raised to achieve the reduction of the energy bill, was to 

consider the use of own generation as those based diesel oil. But it was necessary 

technical and economic analysis of implementation and maintenance of this 

generation costs. 

The result obtained in this study was important to verify that the contractual 

relationship between the customer and the utility company is properly and get a 

database for future comparison of electricity consumption. 

 

 

Keywords: contract analysis, generation at the tip.
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1 Introdução 

 De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Center (ABRASCE), 

instituição que representa o setor de shoppings centers no Brasil, a soma do faturamento de 

todos os seus associados chegou a R$129,2 bilhões em 2013 e R$142,3 bilhões em 2014, um 

crescimento de 10,14% no período, tabela 1.[1] 

Tabela1- Evolução de Shopping centers no Brasil 2006 - 2014 

Ano Nº 
shoppings 

ABL 
(milhões 
de m²) 

Lojas Faturamento 
(bilhões de 
reais/ano) 

Empregos Tráfego de 
pessoas 

(milhões/mês) 
2006 351 7492 56487 50 524090 203 
2007 363 8253 62086 58 629700 305 
2008 376 8645 65500 64.6 700650 325 
2009 392 9081 70500 74 707166 328 
2010 408 9512 73775 91 720641 329 
2011 430 10344 80192 108.2 775383 376 
2012 457 11403 83631 119.4 804683 398 
2013 495 12940 86271 129.2 843254 415 
2014 520 13846 95242 142.3 978963 431 

Fonte: ABRASCE - http://www.portaldoshopping.com.br 

 De acordo com estudos da ABRASCE os principais atrativos dos shopping centers, 

para a realização de compras, são a iluminação, climatização e segurança e todos esses 

diretamente relacionados com o consumo de energia elétrica. 

 Segundo Glauco Humai, presidente da ABRASCE, as crises de energia que o Brasil 

tem passado nos últimos anos, não pegaram os shoppings desprevenidos. 

 Ele explica que desde o racionamento de energia de 2001 o setor vem tomando 

medidas de eficiência energética e a redução do consumo de água foi acentuada nos últimos 

cinco anos. 

 Ainda Segundo Humai, as politicas de eficiência energética no que diz respeito a 

energia elétrica fez com que os estabelecimentos dos shopping centers utilizassem soluções 

no âmbito do consume bem como geração.  

Para redução de consumo, os shoppings passaram a ser feitos com um perfil 

diferente, estão mais abertos, usam mais ventilação natural, trocaram lâmpadas comuns por 

aquelas de LED, escadas rolantes comuns por automáticas, os sistema de ar condicionado 

estão mais eficientes porque usam termoacumulação, que consiste no congelamento da água 

à noite e utilização durante o dia. Com estas e outras medidas, o consumo de energia caiu, 

em média, 30%  nos últimos 10 anos.[2] 
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Para a geração, tem shopping comprando energia no mercado livre, o que desafoga 

bastante o sistema nacional, há alguns investindo na geração fotovoltaica, outros com 

geradores movidos a gás, biodiesel ou a óleo diesel para horários de pico. Hoje, no país, o 

setor de shopping centers consome perto de 2,4 GW de energia. Seus geradores têm 

capacidade para 0,4 GW.[2] 

Segundo a ABRASCE, existe atualmente 28 shopping centers na cidade de São 

Paulo, que reúnem aproximadamente 8.000 lojas. 

Segundo ROCHA LIMA JUNIOR (1996), shopping centers são empreendimentos de 

altíssima rigidez, com pouca capacidade de reciclagem. O planejamento e a operação 

eficientes do uso da energia na edificação contribuem de forma significativa para o sucesso 

do empreendimento, possibilitando a redução de custos e conseqüentemente aumentando a 

competitividade do shopping, pois a compra de energia constitui parte significativa dos 

custos de operação do empreendimento e das lojas 

 O presente trabalho visa descrever em linhas gerais um estudo de auditoria energética 

através de um diagnóstico energético de um shopping center. A pesquisa tem como objetivo 

avaliar potenciais oportunidades de geração, conservação bem como aproveitamento de 

energia do setor em estudo. 

A auditória nesse estudo será realizada em um shopping center presente na cidade de 

São Paulo, shopping este de mix disperso, sendo esta tipologia predominante no universo 

existente na cidade. Seu horário de funcionamento é de 10:00 h às 22:00h todos os dias. 

Possui sistema central de condicionamento ambiental que atende toda a edificação. O 

shopping compra energia elétrica da concessionária local, e é alimentado com tensão de 13,8 

KV e cliente da tarifa A4 Azul. 

 O consumo do shopping foi analisado num período de três anos (36 meses de janeiro 

de 2002 a dezembro de 2004). Conforme pode ser visto na figura 1 o shopping apresenta 

uma tendência de crescimento de consumo, que segundo a administração é devido à 

ocupação de lojas que estavam desativadas, (FILHO, 2005). 
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Figura 1 - Consumo de energia elétrica do shopping 

 

Fonte: (FILHO, 2005)1 

O consumo de energia se difere bastante dos períodos úmidos em relação aos secos. 

Essa diferença é explicada não somente pela variação climática, mas também pelas festas 

de final de ano, que coincidem com o período úmido (Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março 

e Abril). Também há uma variação no mês de maio, em decorrência do dia das mães, 

quando há um aumento no movimento dos shoppings e no mês de outubro, no dia das 

crianças. Esses fatores ajudam a entender essas diferenças bruscas de consumo entre alguns 

meses. 

Os consumos e demandas levantados através de estudos das contas de energia estão 

presentes na tabela A do anexo. A tabela 2 mostra um resumo dos consumos médios anuais, 

mensais dos periodos seco e úmido e das demandas. 

Tabela 2: Consumo e demanda do shopping 

 

Fonte: (FILHO,2005)  

                                                 
1
Airton Menezes de Barro Filho – Dissertação de Mestrado 
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A seguir é apresentado o perfil de contratação das demandas de ponta e fora ponta ao 

longo dos 36 meses. 

 

Figura 

 
Como podemos perceber, a contratação da demanda tanto ponta como fora ponta, 

principalmente no ano de 2004 (mês

comportamento acarreta no pagamento de multas pelo shopping

seções seguintes 

 

2 Análise tarifária
 

Atualmente, o principal instrumento regulatório que estabelece e consolida as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica é a Resolução ANEEL nº 414, de 

09 de setembro de 2010 (Resolu

tarifário de energia elétrica é um conjunto de normas e regulamentos que tem por 

finalidade estabelecer o valor monetário da eletricidade para as diferentes classes e 

subclasses de unidades. 

Auditoria Energética em Shopping Center 

A seguir é apresentado o perfil de contratação das demandas de ponta e fora ponta ao 

 

Figura 2: Demanda Contratada X Demanda Faturada 

Como podemos perceber, a contratação da demanda tanto ponta como fora ponta, 

cipalmente no ano de 2004 (mês 25 aos 36) se distanciam da demanda faturada, esse 

comportamento acarreta no pagamento de multas pelo shopping como será apresentado nas 

Análise tarifária 

Atualmente, o principal instrumento regulatório que estabelece e consolida as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica é a Resolução ANEEL nº 414, de 

09 de setembro de 2010 (Resolução ANEEL Nº 414, 2010, Art. 1º, p. 1). O sistema 

tarifário de energia elétrica é um conjunto de normas e regulamentos que tem por 

finalidade estabelecer o valor monetário da eletricidade para as diferentes classes e 
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Como podemos perceber, a contratação da demanda tanto ponta como fora ponta, 

s 36) se distanciam da demanda faturada, esse 

como será apresentado nas 

Atualmente, o principal instrumento regulatório que estabelece e consolida as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica é a Resolução ANEEL nº 414, de 

ção ANEEL Nº 414, 2010, Art. 1º, p. 1). O sistema 

tarifário de energia elétrica é um conjunto de normas e regulamentos que tem por 

finalidade estabelecer o valor monetário da eletricidade para as diferentes classes e 
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A estrutura tarifária consiste num conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes de 

consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência de acordo com a modalidade de 

fornecimento. 

As formas de tarifação dependem de alguns critérios relacionados ao cliente 

consumidor, que leva em consideração o nível de tensão, as classes e subclasses de 

consumo, bem como, a sazonalidade diária e anual. 

Através da análise, por um período de no mínimo vinte e quatro meses, das 

informações de consumo (kWh) e demanda (kW), contida nas faturas de energia 

elétrica, é possível estudar a relação entre hábitos e consumo de uma dada instalação: 

comercial, residencial ou industrial. 

2.1 Análise contratual  

 
A análise contratual tem por objetivo conferir se as demandas contratadas estão em 

acordo com as demandas verificadas. Desta forma uma simulação foi realizada com os 

dados de demanda contratada e a demanda verificada para os 36 meses referentes aos 

anos de 2002 a 2004. Para essa simulação foram consideradas as demandas de 

ultrapassagens, que segundo a RN 414, em seu artigo 93, estabelece um limite máximo 

de 5% de ultrapassagem na demanda contratada. Caso haja um descumprimento desse 

acordo uma multa deve ser adicionada ao faturamento, conforme a seguinte equação: 

DUltrapassagem(p) = [PAM(p) – PAC(p)] x 2 x VRDULT(p) 

Onde: 

DUltrapassagem(p): valor, em R$, correspondente à demanda de potência ativa por 

posto horário “p”; 

PAM(p): demanda de potência ativa medida, em cada posto horário “p” no período 

de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW); 

 

PAC(p): demanda de potência ativa contratada, em cada posto horário “p” no 

período de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW); 

VRDULT: valor, em R$, de referência equivalente às tarifas de demanda de 

poência aplicáveis aos subgrupos do grupo A; 

p: indica posto horário ponta ou fora ponta para as modalidades tarifarias horárias. 

Na figura 3 temos os gráficos referentes às simulações realizadas para os dois 

postos horários. Nesse gráfico as 36 demandas verificadas para os períodos de ponta e 
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fora ponta foram plotadas juntamente com as respectivas demandas contratadas para os 

períodos seco e úmido. Também foram plotadas as demandas otimizadas, ou seja, a 

demanda que melhor representaria uma possível contratação de demanda para o perfil  

de consumo do shopping Center. Essa nova contratação de demanda leva em 

consideração o não pagamento de multa pelo consumidor. Os resultados dessa  

simulação estão resumidos nas tabelas 1,2 e 3. 

 

Figura 3: Análise contratual de demanda 
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Tabela 3: Contratação de demanda antiga e nova para o ano de 2002 

Fora Ponta 
Antiga Nova Antiga 

Ponta  
Nova 

 
 
 
 

Tabela 4: Contratação de demanda antiga e nova para o ano de 2003 

Fora Ponta 
Antiga Nova Antiga 

Ponta  
Nova 

 
 
 
 

Tabela 5: Contratação de demanda antiga e nova para o ano de 2004 

Fora Ponta 
Antiga Nova Antiga 

Ponta  
Nova 

 
 

 
Com base nas informações contidas nas simulações feitas, foram elaborados os 

cálculos das faturas pagas pela parcela da demanda contratada antiga e considerando a 

nova contratação. Foi considerado o valor pago pela demanda bem como o valor pago 

pelas multas de ultrapassagem para cada ano de estudo. Foram consideradas as tarifas  

de demanda, bem como, as tarifas de ultrapassagem para a tarifação azul, conforme 

tabela 4. 

Tabela 6: Tarifas de demanda tarifação azul 
 

Modalidade tarifária azul Parcela Demanda (R$/kW) 

Ponta 12,38 

Fora Ponta 7,74 

Ultrapassagem demanda Ponta 24,76 

Ultrapassagem demanda ForaPonta 15,48 

Ano: 2002 
  

    

Periodo seco 3670 kW 3740 kW 2900 kW 2900 kW 
Periodo úmido 3860 kW 3975 kW 3300 kW 3150 kW 

Ano: 2003 
  

    

Periodo seco 3670 kW 3640 kW 2900 kW 2900 kW 
Periodo úmido 3860 kW 3975 kW 3300 kW 3210 kW 

Ano: 2004 
  

    

Periodo seco 3670 kW 4000 kW 2900 kW 3100 kW 
Periodo úmido 3860 kW 4200 kW 3000 kW 3150 kW 
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R$ 45.000,00 

 

R$ 40.000,00 

 

R$ 35.000,00 

 

R$ 30.000,00 

 

R$ 25.000,00 

 

R$ 20.000,00  

Antiga

 

 

Figura 4: Simulação de faturas de demanda ano de 2002
 

 
Na figura 4 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2002. U

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

ser visto na tabela 7. 

Tabela 7: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova
 

 

Parcela 
demanda 

Parcela multa 

Parcela total 

Auditoria Energética em Shopping Center 

 
 

    

Antiga (F.Ponta) Antiga (Ponta) Nova (F.Ponta)

Figura 4: Simulação de faturas de demanda ano de 2002

Na figura 4 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2002. U

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova

Contratação antiga Contratação nova

R$ 803.806,60 R$ 

R$ 25.015,68 

R$ 828.822,28 R$ 802.764,70
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(F.Ponta) Nova (Ponta) 

Figura 4: Simulação de faturas de demanda ano de 2002 

Na figura 4 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2002. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova 

Contratação nova 

R$ 802.764,70 

R$ 00,0 

R$ 802.764,70 
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R$ 45.000,00 

 

R$ 40.000,00 

 

R$ 35.000,00 

 

R$ 30.000,00 

 

R$ 25.000,00 

 

R$ 20.000,00 

Antiga (F.Ponta)

 
 

Figura 
 

 
Na figura 5 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2003. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

ser visto na tabela 8. 

Tabela 8: Parcelas de dem
 

 

Parcela 
demanda 

Parcela multa 

Parcela total 

Auditoria Energética em Shopping Center 

(F.Ponta) Antiga (Ponta) Nova (F.Ponta) 

Figura 5: Simulação de faturas de demanda ano de 2003

Na figura 5 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2003. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova

Contratação antiga Contratação nova

R$ 803.806,60 R$ 801.060,70

R$ 9.411,84 

R$ 813.218,44 R$ 801.060,70
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Nova (Ponta) 

5: Simulação de faturas de demanda ano de 2003 

Na figura 5 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2003. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

anda e multa das contratações antiga e nova 

Contratação nova 

R$ 801.060,70 

R$ 00,0 

R$ 801.060,70 
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R$ 55.000,00 
 

R$ 50.000,00 
 

R$ 45.000,00 
 

R$ 40.000,00 
 

R$ 35.000,00 
 

R$ 30.000,00 
 

R$ 25.000,00 
 

R$ 20.000,00 

 

Figura 6: Simulação de faturas de demanda ano de 2004
 

 
Na figura 6 temos as faturas pagas de demanda para o ano

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

ser visto na tabela 9. 

Tabela 9: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova
 

 

Parcela 
demanda 

Parcela multa 

Parcela total 

 

Na figura 7 temos um gráfico das multas pagas ao longo dos 36 meses, 

relacionando as parcelas correspondente as multas no período da ponta, multas no 

período fora ponta, bem como, a multa total referente a soma dessas parcelas 

individuais. Desse gráfico, é possível perceber uma elevação significativa no pagamento 

de multas no ano de 2004, meses 25 aos 36, como visto

Auditória Energética em Shopping Center 

 

 
    

Antiga (F.Ponta) Antiga (Ponta) 

Nova (F.Ponta) Nova (Ponta) 

Figura 6: Simulação de faturas de demanda ano de 2004

Na figura 6 temos as faturas pagas de demanda para o ano de 2004. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova

Contratação antiga Contratação nova

R$ 785.236,60 R$ 842.891,00

R$ 141.347,58 

R$ 926.584,18 R$ 842.891,00

Na figura 7 temos um gráfico das multas pagas ao longo dos 36 meses, 

relacionando as parcelas correspondente as multas no período da ponta, multas no 

ríodo fora ponta, bem como, a multa total referente a soma dessas parcelas 

individuais. Desse gráfico, é possível perceber uma elevação significativa no pagamento 

de multas no ano de 2004, meses 25 aos 36, como visto anteriormente.
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Figura 6: Simulação de faturas de demanda ano de 2004 

de 2004. Um resumo 

dos montantes pagos pelas parcelas de demanda bem como das parcelas de multas pode 

: Parcelas de demanda e multa das contratações antiga e nova 

Contratação nova 

R$ 842.891,00 

R$ 00,0 

R$ 842.891,00 

Na figura 7 temos um gráfico das multas pagas ao longo dos 36 meses, 

relacionando as parcelas correspondente as multas no período da ponta, multas no 

ríodo fora ponta, bem como, a multa total referente a soma dessas parcelas 

individuais. Desse gráfico, é possível perceber uma elevação significativa no pagamento 

anteriormente. 
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Figura 7: Multas pela ultrapassagem da demanda 

2.2  Enquadramento tarifário  

Dada as características do shopping center de ser alimentado com tensão de 13,8 

kV e possuir demanda contratada superior a 300 kW é aplicado a modalidade de 

tarifação Azul compulsoriamente (Resolução ANEEL Nº 414, 2010, Art. 57º, p. 1). A 

norma 414 também estabelece no artigo 57 a opção de o consumidor ser tarifado pela 

modalidade horossazonal verde. 

O shopping compra energia da concessionária local e é cliente da tarifa horo-

sazonal azul. Como o consumidor pode escolher o tipo de tarifa no qual quer ser 

estabelecido, uma simulação foi realizada no intuito de verificar qual a melhor opção 

dentre as tarifas azul e verde. 

2.2.1 Estrutura tarifária horossazonal Azul 

Aos consumidores dos sub-grupos A1,A2 ou A3 é obrigatório o enquadramento 

na estruturatarifária horo-sazonal azul e opcinal para os consumidores dos subgrupos 

A3a, A4 e AS. 

 Essa modalidade exige, de acordo com o artigo 55 da RN 414/2010, um contrato 

junto a concessionária no qual se pactua uma parcela referente a demanda contratada 

pelo consumidor para o horário de ponta quanto um valor referente a demanda 

contratada para o horário fora de ponta, sendo essas demandas contratadas com um 

prazo de validade de 12 meses de acordo com a RN 414/2010 permitindo que esses 

mesmos contratos sejam diferenciados para períodos seco e úmidos do ano. 
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 A fatura de energia elétrica é composta pela soma das parcelas referentes aos 

consumos para os horários de ponta e fora ponta sendo cobrados pela diferenciação das 

tarifas de cada posto horário. 

 Os tributos são embutidos nos preços dos bens e serviços, sendo nas faturas de 

energia o pagamento pelos consumidores dos tributos federais, estaduais e municipais, 

que posteriormente são repassados aos cofres públicos pelas distribuidoras de energia. 

 A conta paga no final de cada mês consiste na soma das parcelas de demanda 

juntamente as parcelas de consumo aplicados os tributos específicos. O cálculo pode ser 

feito de acordo com a expressão: 

Periodo seco 

Vpf=(CFfs x TCfs + CFps x TCps + DFf x TDf + DFp x TDp)x� �
������� 

 
Periodo úmido 

Vpf = (CFfu x TCfu + CFpu x TCpu + DFf x TDf + DFp x TDp) x� �
������� 

 
Sendo: 
 
Vpf: valor, em R$, correspondente à fatura de energia elétrica; 

CFfs , CFfu: Consumo, em kWh, horário fora ponta para período seco e úmido, 

respectivamente; 

CFps , CFpu: Consumo, em kWh, horário de ponta para período seco e úmido, 

respectivamente; 

DFf: Demanda contratada, em kW, horário fora ponta; 

DFp: Demanda contratada, em kW, horário de ponta; 

TCfs , TCfu: Tarifa, em R$/kWh, referente ao consumo de energia para horário fora 

ponta; 

 TCps , TCpu: Tarifa, em R$/kWh, referente ao consumo de energia para horário de 

ponta; 

TDf: Tarifa, em R$/kW, referente a demanda contratada para horário fora ponta; 

TDp: Tarifa, em R$/kW, referente a demanda contratada para horário de ponta; 

ICMS: índice do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 
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2.2.2 Estrutura tarifaria horossazonal Verde 

A opção de enquadramento na estrutura tarifaria verde é possível, somente, para 

as unidades consumidorasdo grupo A, subgrupos A3a, A4 e AS. 

 Essa modalidade exige de acordo com o artigo 56 da RN 414/2010, um contrato 

junto a concessionária no qual se pactua uma parcela referente à demanda contratada 

pelo consumidor independente do horário do dia (ponta ou fora ponta), sendo essas 

demandas contratadas com um prazo de validade de 12 meses de acordo com a RN 

414/2010 permitindo que esses mesmos contratos sejam diferenciados para períodos 

seco e úmidos do ano. 

 A fatura de energia elétrica é composta pela soma das parcelas referentes aos 

consumos para os horários de ponta e fora ponta sendo cobrados pela diferenciação das 

tarifas de cada posto horário. 

 Os tributos são embutidos nos preços dos bens e serviços, sendo nas faturas de 

energia o pagamento pelos consumidores dos tributos federais, estaduais e municipais, 

que posteriormente são repassados aos cofres públicos pelas distribuidoras de energia. 

A conta paga no final de cada mês consiste na soma da parcela de demanda 

juntamente as parcelas de consumo aplicados os tributos específicos. O cálculo pode ser 

feito de acordo com a expressão: 

Periodo seco 

Vpf = (CFfs x TCfs + CFps x TCps + DFs x TD) x� �
������� 

 
Periodo úmido 

Vpf = (CFfu x TCfu + CFpu x TCpu + DFu x TD) x� �
������� 

 
Sendo: 
 
Vpf: valor, em R$, correspondente à fatura de energia elétrica; 

CFfs , CFfu: Consumo, em kWh, horário fora ponta para período seco e úmido, 

respectivamente; 

CFps , CFpu: Consumo, em kWh, horário de ponta para período seco e úmido, 

respectivamente; 

DFs: Demanda contratada, em kW, para período seco; 

DFu: Demanda contratada, em kW, para período úmido; 
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TCfs , TCfu: Tarifa, em R$/kWh, referente ao consumo de energia para horário fora 

ponta; 

 TCps , TCpu: Tarifa, em R$/kWh, referente ao consumo de energia para horário de 

ponta; 

TD: Tarifa, em R$/kW, referente a demanda contratada; 

ICMS: índice do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 

2.2.3 Análise da fatura de energia elétrica 

Através das modalidades tarifárias azul e verde é possível realizar simulações de 

faturamento do consumidor afim de determinar a melhor oportunidade de redução dos 

gastos com a energia elétrica a partir das informações existente do histórico de consumo 

e demandas faturados.Essa redução poderá ser obtida, por exemplo, evitando-se o 

consumo no horário de ponta. 

O perfil de consumo do shopping permite avaliar o seu melhor gerenciamento no 

horário de ponta, pois apesar do consumo na ponta ser aproximadamente 10,4 % do 

consumo total, o mesmo é responsável por cerca de aproximadamente 17% do 

faturamento total do consumo de energia elétrica, considerando modalidade de tarifação 

azul. Considerando a modalidade de tarifação verde o consumo na ponta representa 

cerca de aproximadamente 33% do faturamento total do consumo de energia elétrica. 

Com a finalidade de comparar o modelo de tarifação horossazonal azul com a 

tarifação verde foi necessário realizar as simulações de conta de energia elétrica paga 

considerando as duas situações de contratação do cliente consumidor. Desta forma, foi 

simulada as faturas de energia elétrica para as condições de contratação de demandas 

antigas, para cada ano de estudo, bem como as demandas otimizadas, que consideram as 

melhores demandas contratadas, para cada ano de estudo, que minimizam ao máximo os 

custos com a parcela de demanda e custos com multas por ultrapassagem. 

Os consumos e demandas levantados através de estudos das contas de energia 

estão presentes na tabela A1 do anexo. Foram utilizadas as tarifas de energia elétrica 

aplicadas pela concessionária de energia de São Paulo a AESEletropaulo conforme 

tabela 10. 
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Tabela 10: Tarifas horárias azul e verde 

Modalidade Tarifária 

A4 (2,3 a 25 kV) 

TARIFA AZUL TARIFA VERDE 

(R$/kW) (R$/kWh) (R$/kW) (R$/kWh) 

Ponta 12,38 0,36024 
7,74 

0,88370 

Fora Ponta 7,74 0,22596 0,22596 

Ultrapassagem dem. Ponta 24,76 - 
15,48 

- 

Ultrapassagem dem. Fora P. 15,48 - - 

Energia reativa excedente - 0,23715 - 0,23715 

 

Através das modalidades de tarifação e que o cliente consumidor utilize geração 

própria no horário de ponta foram consultados os artigos da RN 414/2010 que tratam as 

considerações no que diz respeito às contratações de demanda. O artigo 57 em seu 

paragráfo primeiro estabelece as modalidades de contratação tarifária azul ou verde, 

para cliente consumidor A, para demanda contratada superior a 300 kW e tensão 

inferior a 69 kV. 

Considerando modalidade de tarifação azul, temos uma contratação de demanda 

para horário de ponta e horário fora ponta e estes diferenciados para cada período do 

ano. Como primeira situação foi considerada a contratação minima de demanda na 

ponta, que de acordo com a norma é de 300 kW e a contratação de demanda fora ponta 

foi considerada as contratações antigas e as novas para cada ano analisado. 

Considerando modalidade de tarifação verde, temos uma contratação de demanda que é 

independente do posto horário sendo diferenciado para cada período do ano. Para as 

contratações de demanda foram consideradas as mesmas contratações para o período 

fora de ponta, que refletem as situações de perfil do consumidor. O consumo na ponta 

considerado foi estabelecido pelo consumo durante as três horas, dada pela demanda 

mínima de 300 kW, para cada mês analisado. O resultado das faturas de energia, 

considerando as parcelas de consumo e demanda para cada ano, pode ser visto na figura 

8. 
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Figura 4: Simulação de faturas considerando consumo minimo na ponta 

 

Através das simulações de faturas feitas é possível observar que a melhor 

condição de faturamento é devida a modalidade azul na condição de contratação de 

demanda nova. Essa opção é mais vantajosa em relação à tarifação verde, pois nesta a 

tarifa de energia é 2,45 maior que a tarifa azul.  

3 Expectativa para 2005 

 

Nosso ano de interesse de estudo é o ano seguinte, 2005, sendo assim será feito 

uma análise com duas estimativas de crescimento do shopping: 

 

I. Considerando que o shopping ainda não atingiu sua capacidade máxima de lojas 

e ainda crescerá mais um pouco; 

II. Considerando que o shopping já atingiu sua capacidade máxima de lojas. 

 

Um dos objetivos dessas duas análises é mostrar que se não corrigir a contratação 

das demandas, acarretará em pagamentos cada vez maiores de multas. 

3.1 Caso I 

 

Considerando que o shopping ainda não atingiu sua capacidade máxima de lojas e 

ainda crescerá mais um pouco, foi determinada a expectativa de crescimento do 

consumo para 2005. 
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Figura 

 
A figura 9 mostra uma es

crescimento observado ao longo dos três anos anteriores. A demanda faturada no ano de 

2005 também seguirá uma estimativa de crescimento como mostrado 

Sem uma nova contratação de demanda o shopping pagará em 2005 um valor bem 

maior na conta de luz em comparação com os anos anteriores, o principal fator deste 

Auditoria Energética em Shopping Center 

 

Figura 5: Expectativa de crescimento para 2005 

mostra uma estimativa de consumo para o ano de 2005

crescimento observado ao longo dos três anos anteriores. A demanda faturada no ano de 

uma estimativa de crescimento como mostrado 

 

Figura 6: Analise das Demandas em 2005 

Sem uma nova contratação de demanda o shopping pagará em 2005 um valor bem 

maior na conta de luz em comparação com os anos anteriores, o principal fator deste 

30 

 

o de 2005 com base no 

crescimento observado ao longo dos três anos anteriores. A demanda faturada no ano de 

uma estimativa de crescimento como mostrado a seguir. 

 

Sem uma nova contratação de demanda o shopping pagará em 2005 um valor bem 

maior na conta de luz em comparação com os anos anteriores, o principal fator deste 
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aumento é o pagamento de multas pela diferença entre as demandas contrata

faturadas. 

Como se pode observar, caso não houver uma readequação de contratação de 

demanda como foi sugerido nos itens anteriores o shopping pagará multas altíssimas da 

ordem de R$ 363.951,21 apenas

contratada. 

3.2 Caso II 

 

Considerando que o shopping já atingiu sua capacidade máxima de lojas

determinada a expectativa de crescimento do consumo para 2005.

 

Auditoria Energética em Shopping Center 

aumento é o pagamento de multas pela diferença entre as demandas contrata

 

Figura 7: Multa Paga 

Como se pode observar, caso não houver uma readequação de contratação de 

demanda como foi sugerido nos itens anteriores o shopping pagará multas altíssimas da 

ordem de R$ 363.951,21 apenas no ano de 2005 pela ultrapassagem de 5% da demanda 

Considerando que o shopping já atingiu sua capacidade máxima de lojas

determinada a expectativa de crescimento do consumo para 2005. 
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aumento é o pagamento de multas pela diferença entre as demandas contratadas e 

 

Como se pode observar, caso não houver uma readequação de contratação de 

demanda como foi sugerido nos itens anteriores o shopping pagará multas altíssimas da 

no ano de 2005 pela ultrapassagem de 5% da demanda 

Considerando que o shopping já atingiu sua capacidade máxima de lojas, foi 
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Figura 

 
A figura 12 mostra a situação no qual o shopping já atingiu sua capacidade 

máxima de lojas sendo assim, não aumentará de maneira significativa o seu consumo de 

energia. A demanda contratada e a faturada no ano de 2005 

seguir. 

 

Auditoria Energética em Shopping Center 

Figura 8: Expectativa para 2005, sem crescimento. 

mostra a situação no qual o shopping já atingiu sua capacidade 

máxima de lojas sendo assim, não aumentará de maneira significativa o seu consumo de 

energia. A demanda contratada e a faturada no ano de 2005 podem ser observada
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mostra a situação no qual o shopping já atingiu sua capacidade 

máxima de lojas sendo assim, não aumentará de maneira significativa o seu consumo de 

podem ser observadas na a 
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A demanda contratada e a demanda faturada manteve o mesmo comportamento 

do ano anterior (2004). E o pagamento das multas por essas ultrapassagens de 5%

demanda contratada são idênticas ao do ano de 2004 como mostrado

Auditoria Energética em Shopping Center 

 

Figura 9: Analise das Demandas em 2005 

A demanda contratada e a demanda faturada manteve o mesmo comportamento 

do ano anterior (2004). E o pagamento das multas por essas ultrapassagens de 5%

demanda contratada são idênticas ao do ano de 2004 como mostrados

 

Figura 10: Multa Paga 
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A demanda contratada e a demanda faturada manteve o mesmo comportamento 

do ano anterior (2004). E o pagamento das multas por essas ultrapassagens de 5% da 

s na figura 14. 
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O shopping continuaria a pagar multas nesse ano de 2005

readequação da contratação de demanda, no val

no ano de 2005. 

3.3 Comparação entra as duas estimativas

 
A figura 15 mostra uma comparação entre as multas 

levantadas no item anterior. 

 

Figura 

 

Caso não se faça uma readequação de contratação de demanda para o ano de 

2005 o shopping terá que arcar com o pagamento de multas altíssimas nas duas 

hipóteses levantadas pagando um valor da ordem de

mostrado, com isso se entende

estipulados no capítulo anteri

 

Auditoria Energética em Shopping Center 

O shopping continuaria a pagar multas nesse ano de 2005, 

readequação da contratação de demanda, no valor da ordem de R$ 141.347,58 apenas 

Comparação entra as duas estimativas 

mostra uma comparação entre as multas pagas nas duas 

no item anterior.  

11: Comparação entre as duas estimativas para 2005

Caso não se faça uma readequação de contratação de demanda para o ano de 

2005 o shopping terá que arcar com o pagamento de multas altíssimas nas duas 

pagando um valor da ordem de R$ 363.951,21

com isso se entende a importância dessa readequação de demanda nos valo

anterior para evitar essa ultrapassagem da demanda contratada.
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 caso não se faça a 

or da ordem de R$ 141.347,58 apenas 

pagas nas duas hipóteses 

 

uas estimativas para 2005 

Caso não se faça uma readequação de contratação de demanda para o ano de 

2005 o shopping terá que arcar com o pagamento de multas altíssimas nas duas 

R$ 363.951,21 como já foi 

a importância dessa readequação de demanda nos valores 

or para evitar essa ultrapassagem da demanda contratada. 
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4 Liberação do funcionamento do grupo gerador 
 

A liberação do funcionamento do grupo gerador pela AES Eletropaulo limita-se, 

exclusivamente, ao que se referem à conexão elétrica, cabendo ao interessado obter as 

licenças de funcionamento junto aos demais órgãos públicos, tais como Ambientais, 

CETESB, Corpo de Bombeiros, etc. 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-CETESB é uma agência do 

Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e 

licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de 

preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 

Antes de iniciar a solicitação de licença na CETESB temos que verificar se o 

município em questão (São Paulo) está apto para exercer o licenciamento ambiental, 

bem como a classificação do impacto ambiental do empreendimento ou atividade que o 

município pode atender. No próprio site da CETESB tem a lista dos municípios,no caso 

do município de São Paulo a classificação do impacto ambiental é classificada em Alto, 

Médio ou Baixo. Onde de acordo com a classificação do impacto se deve ter um estudo 

mais detalhado sobre a atividade. 

Em grupo gerador temos que levar em consideração além do seu funcionamento 

o armazenamento do combustível a ser utilizado, onde cada uma dessesas atividades 

possuem um licenciamento específico. 

Outro aspecto que tem que ser analisado é a segurança do local onde irá ser 

instalado o grupo gerador e o tanque de armazenamento, para isso tem se que solicitar 

uma Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A. V. C. B.), que é o documento emitido 

pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) 

certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança 

contra incêndio (é um conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais 

integradas para garantir a edificação um nível ótimo de proteção no segmento de 

segurança contra incêndios e pânico.), previstas pela legislação e constantes no 

processo, estabelecendo um período de revalidação. 
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5 Oportunidade de geração a diesel 
 

Ao longo do dia o consumo de energia varia em qualquer estabelecimento 

comercial, por isso é extremamente necessário analisar a melhor distribuição do uso dos 

recursos de geração e melhores técnicas tarifáricas. 

O sistema de geração de energia convencional tem capacidade de suprir o pico de 

consumo nos horários de ponta, mas a tarifa diferenciada nesse horário faz com que seja 

mais vantajoso realocar ou substituir esse sistema convencional por uma geração 

própria, como a geração a partir do óleo diesel. 

  O estabelecimento analisado no projeto é um shopping Center que optou por um 

segmento HORO-SAZONAL AZUL, que tem como definição dois valores fixos de 

demanda contratada, um para o horário de ponta e outro para o horário fora de ponta. 

Outra exigência é o valor de potência em KW para o horário de ponta não pode ser 

inferior a 10 % do valor estabelecido para o horário fora de ponta. 

 
Figura 16 - Estrutura tarifária horosazonal Azul 

Ao optar por uma geração própria para utilizar no horário de ponta, inicialmente 

é aconselhável mudar a tarifa AZUL para o segmento HORO-SAZONAL VERDE, pois 

assim o consumidor não pagara por potência no horário de ponta, ou reduzir a 

demandacontaratada. Mas se houver necessidade de consumir energia nesse horário, a 

sua tarifa de consumo será de 9,5 vezes a tarifa do horário fará de ponta, confirmando 

assim que ao optar por essa tarifa o consumidor deverá garantir a geração de energia 

que necessitará. 

Uma das opções para concretizar a redução da fatura de energia, é considerar 

possibilidades de gerações como as baseadas a óleo diesel. Mas para isso, é necessário 

analises aprofundas de custos, de implementação e manutenção dessa geração. 
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A viabilidade econômica de um investimento, independente da importância do 

projeto, é essencial para prever se ele será bem sucedido ou não. Por isso, inicialmente 

será analisado o custo de alguns fatores importantes para a implementação do gerador a 

diesel. 

O shopping A, possui o seguinte quadro de consumo de energia. 

Tabela 11: Consumo e Demanda de energia elétrica do shopping A 

 
 

Ao analisar a tabela de consumo, é fácil perceber que o consumo médio mensal 

no período fora de ponta é muito maior que no horário de ponta, mas o investimento 

ainda será na redução no horário de ponta, pois a tarifa é consideravelmente maior nesse 

horário. 

O investimento inicial se baseia na compra do gerador. É necessário estipular a 

quantidade de geradores necessários e sua a potência baseado no consumo do horário de 

ponta do shopping. Após definir esse consumo, o segundo passo é saber o custo do 

combustível por mês, o custo de manutenção e o custo do lubrificante do gerador. 

5.1 Análise de geração a diesel 

Os sistemas de geração de energia própria são classificados conforme o tipo de 

classe do equipamento de geração. Existem três modos de operação de um grupo 

gerador podendo ser classificados como “Standby”, “Prime” ou “Continuo”. Para um 

dimensionamento correto do sistema de geração é muito importante compreender como 

são definidas as classificações para a aplicação do equipamento.  

A classificação de energia “Standby” é usada em aplicações de emergência, onde o 

grupo gerador serve como reserva da fonte normal de energia. A classificação “Prime” é 



 

Soluções em Energia – Auditoria 
 

usada nos casos em que a energia fornecida pelo grupo gerador subsitui a energia da 

concessionária. Para essas caracteristicas de funciona

“Prime” são aplicados com a finalidade de redução de custos durante o horário de ponta.

A classificação de energia “Continua” aplica

para uma carga de até 100% da classificação básica por um

O tipo de sistema de geração e a classificação apropriada a ser utilizada dependem da 

aplicação, na tabela x temos um resumo dessas classificações.

 O estudo de caso desse projeto s

fator de carga da instalação e, portanto é caracterizado por ter tempo de funcionamento 

limitado. Esta classificação de Energia Prime com tempo de funcionamento limitado é 

caracterizado em aplicações com carg

redução de carga, corte de pico e outras aplicações que em geral envolvem a operação 

em paralelo com a fonte normal de energia. Essa classificação Prime permite aos grupos 

geradores operar em paralelo com a rede d

níveis de energia que não excedam essa classificação. 

 Na figura 17 temos o funcionamento do sistema de Energia Prime por tempo 

limitado. 

Auditoria Energética em Shopping Center 

usada nos casos em que a energia fornecida pelo grupo gerador subsitui a energia da 

concessionária. Para essas caracteristicas de funcionamento os geradores em modo 

“Prime” são aplicados com a finalidade de redução de custos durante o horário de ponta.

A classificação de energia “Continua” aplica-se ao fornecimento continuo de energia 

para uma carga de até 100% da classificação básica por um numero ilimitado de horas. 

O tipo de sistema de geração e a classificação apropriada a ser utilizada dependem da 

aplicação, na tabela x temos um resumo dessas classificações. 

Tabela 12: Classificação e tipos de sistemas 

 

O estudo de caso desse projeto se enquadra como carga constante, devido ao alto 

fator de carga da instalação e, portanto é caracterizado por ter tempo de funcionamento 

limitado. Esta classificação de Energia Prime com tempo de funcionamento limitado é 

caracterizado em aplicações com carga constante como de energia interrompivel, 

redução de carga, corte de pico e outras aplicações que em geral envolvem a operação 

em paralelo com a fonte normal de energia. Essa classificação Prime permite aos grupos 

geradores operar em paralelo com a rede da concessionária em até 750 horas por ano em 

níveis de energia que não excedam essa classificação.  

temos o funcionamento do sistema de Energia Prime por tempo 
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usada nos casos em que a energia fornecida pelo grupo gerador subsitui a energia da 

mento os geradores em modo 

“Prime” são aplicados com a finalidade de redução de custos durante o horário de ponta. 

se ao fornecimento continuo de energia 

numero ilimitado de horas. 

O tipo de sistema de geração e a classificação apropriada a ser utilizada dependem da 

e enquadra como carga constante, devido ao alto 

fator de carga da instalação e, portanto é caracterizado por ter tempo de funcionamento 

limitado. Esta classificação de Energia Prime com tempo de funcionamento limitado é 

a constante como de energia interrompivel, 

redução de carga, corte de pico e outras aplicações que em geral envolvem a operação 

em paralelo com a fonte normal de energia. Essa classificação Prime permite aos grupos 

a concessionária em até 750 horas por ano em 

temos o funcionamento do sistema de Energia Prime por tempo 
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Figura 17

5.2 Dimensionamento do Grupo Gerador

Para o dimensionamento correto do grupo gerador a diesel é essencial fazer um 

levantamento de todas as cargas da instalação do shopping. Uma análise do fator de 

carga foi realizada para compreeender como está sendo a utilização das 

shopping durante o horário de ponta. Segundo a resolução normativa da ANEEL nº 

414/2010 o fator de carga é definido como sendo a razão entre a demanda média e a 

demanda máxima da unidade consumidora ocorrida no mesmo intervalo de tempo 

especificado, e seu valor é numero admensional compreendido de 0 a 1. Para o período 

de ponta o intervalo de tempo é constituído por três horas diárias consecutivas em que o 

consumo atinge o máximo do sistema, com exceção dos sábados, domingos e feriados 

nacionais. O fator de carga é calculado de acordo com a expressão:

Dessa forma, para o cálculo do fator de carga para o horário de ponta levam

em consideração os dias úteis do mês. Na tabela 

para cada mês do ano de 2004.

Tabela 

Mês 
Consumo faturado HP

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 
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17: Classificação de Energia Prime por tempo limitado

amento do Grupo Gerador 

Para o dimensionamento correto do grupo gerador a diesel é essencial fazer um 

levantamento de todas as cargas da instalação do shopping. Uma análise do fator de 

carga foi realizada para compreeender como está sendo a utilização das 

shopping durante o horário de ponta. Segundo a resolução normativa da ANEEL nº 

414/2010 o fator de carga é definido como sendo a razão entre a demanda média e a 

demanda máxima da unidade consumidora ocorrida no mesmo intervalo de tempo 

do, e seu valor é numero admensional compreendido de 0 a 1. Para o período 

de ponta o intervalo de tempo é constituído por três horas diárias consecutivas em que o 

consumo atinge o máximo do sistema, com exceção dos sábados, domingos e feriados 

O fator de carga é calculado de acordo com a expressão: 

horasºn)kW(Dmáx

)kWh(Consumo

)kW(Dmáxima

)kW(Dmédia
FC

×
==

Dessa forma, para o cálculo do fator de carga para o horário de ponta levam

em consideração os dias úteis do mês. Na tabela 13 temos o cálculo dos fatores de carga 

mês do ano de 2004. 

Tabela 13: Fatores de carga para o ano de 2004 

Consumo faturado HP 

(kWh) 

Demanda Max. 

(kW) 

Dias 

utéis

177327 3188,2 21 

181014 3015,4 20 

180017 3058,6 22 

192123 3049,9 22 

175353 3093,1 20 

184406 3110,4 22 

195208 3136,3 23 
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Classificação de Energia Prime por tempo limitado 

 

Para o dimensionamento correto do grupo gerador a diesel é essencial fazer um 

levantamento de todas as cargas da instalação do shopping. Uma análise do fator de 

carga foi realizada para compreeender como está sendo a utilização das cargas no 

shopping durante o horário de ponta. Segundo a resolução normativa da ANEEL nº 

414/2010 o fator de carga é definido como sendo a razão entre a demanda média e a 

demanda máxima da unidade consumidora ocorrida no mesmo intervalo de tempo 

do, e seu valor é numero admensional compreendido de 0 a 1. Para o período 

de ponta o intervalo de tempo é constituído por três horas diárias consecutivas em que o 

consumo atinge o máximo do sistema, com exceção dos sábados, domingos e feriados 

horas
 

Dessa forma, para o cálculo do fator de carga para o horário de ponta levam-se 

temos o cálculo dos fatores de carga 

Dias 

is 

Horas 

Ponta 
Fator C. 

 63 0,882854 

 60 1,000000 

 66 0,891758 

 66 0,954443 

 60 0,944861 

 66 0,898286 

 69 0,902051 
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Agosto 180885 3032,6 21 63 0,946775 

Setembro 188680 3006,7 21 63 0,996082 

Outubro 156378 3084,5 21 63 0,80473 

Novembro 177746 3162,2 20 60 0,936827 

Dezembro 187674 3291,8 22 66 0,863827 

 

De acordo com a tabela, é possível perceber que os fatores de carga, para todos 

os meses do ano de 2004 estão próximos da unidade, o que indica uma utilização 

eficiente de cargas nesse período.Este resultado próximo a 1 indica que as demandas 

instantâneas ao longo do tempo são próximas da demanda máxima, e que por sua vez, 

as cargas que o grupo gerador deve atender são constantes nesse período. 

Para dimensionar o grupo gerador, considerando que não seja contratada 

demanda na ponta, o mesmo deverá atender a maior demanda registrada no período 

analisado, que de acordo com a tabela 10 é de 3291,8 kW. Portanto o grupo gerador 

deve ser selecionado para uma potência superior a esta demanda registrada. 

Como já foi definida a tarifa do projeto e calculada as demandas de ponta e fora 

ponta, o primeiro passo é calcular o consumo faturado referente à demanda contratada. 

Como a demanda contratada no horário de ponta foi de 300 kW, o consumo 

faturado mensal foi definido pela fórmula: 

 

	
���
 �� � ������� �
�������� � 3� � ���� ú���� �
 �ê�  

 

Para a simulação de crescimento do shopping foi determinado à curva de 

tendência com base na evolução do consumo dos anos 2002, 2003 e 2004 para assim 

determinar uma estimativa para o ano de 2005. Analisando os consumos totais em kWh 

Mês Dias úteis Consumo HP (kWh) Custo mensal HP Consumo faturado HFP(kWh) Custo mensal HFP Custo mensal total energia

Janeiro 21 18.900                              R$ 6.808,00 1.486.512,00                             R$ 335.892,00 R$ 342.700,00

Fevereiro 20 18.000                              R$ 6.484,00 1.384.992,00                             R$ 312.952,00 R$ 319.436,00

Março 22 19.800                              R$ 7.132,00 1.295.136,00                             R$ 292.648,00 R$ 299.780,00

Abril 22 19.800                              R$ 7.132,00 1.328.400,00                             R$ 300.165,00 R$ 307.297,00

Maio 20 18.000                              R$ 6.484,00 1.584.144,00                             R$ 357.953,00 R$ 364.437,00

Junho 22 19.800                              R$ 7.132,00 1.257.768,00                             R$ 284.205,00 R$ 291.337,00

Julho 23 20.700                              R$ 7.456,00 1.222.560,00                             R$ 276.249,00 R$ 283.705,00

Agosto 21 18.900                              R$ 6.808,00 1.291.464,00                             R$ 291.819,00 R$ 298.627,00

Setembro 21 18.900                              R$ 6.808,00 1.249.776,00                             R$ 282.399,00 R$ 289.207,00

Outubro 21 18.900                              R$ 6.808,00 1.400.544,00                             R$ 316.466,00 R$ 323.274,00

Novembro 20 18.000                              R$ 6.484,00 1.575.504,00                             R$ 356.000,00 R$ 362.484,00

Dezembro 22 19.800                              R$ 7.132,00 1.660.176,00                             R$ 375.133,00 R$ 382.265,00

TOTAL 255 229.500,00                      82.668,00R$         16.736.976,00                          3.781.881,00R$      3.864.549,00R$                        

PARCELA CONSUMO - TARIFA HOROSAZONAL AZUL

Tabela 14: Consumo de energia elétrica do shopping A 



41 
 

Soluções em Energia – Auditoria Energética em Shopping Center 
 

para horário de ponta dos referidos anos foi possível aproximar o crescimento através de 

um polinômio de segundo grau, conforme expressão: 

2051400x31700²x24500)x(Consumo +∗−∗=  

Com base nessa aproximação, na figura17 representa os anos (1 a 4), temos que 

para o ano de 2005, o consumo faturado anual foi de 2.316.600 kWh, como pode ser 

visto na figura 18. 

 

Figura 12: Curva de tendência de crescimento 

 
Com base nas informações de crescimento, podemos assim calcular a potência 

destinada à geração a diesel no mês e consequentemente definir a potência do grupo 

gerador. Para essa análise foi considerado o consumo total, no período de ponta, 

estimado do ano de 2005 que foi de 2.316.600 kWh. Dessa forma, esse consumo foi 

distribuído proporcionalmente para cada mês do ano levando em consideração os dias 

úteis dos respectivos meses. Considerando que o shopping contrate uma demanda 

mínima de 300 kW, a geração de energia do grupo gerador será dada pela diferença 

entre os consumos totais de cada mês pelo consumo equivalente a essa contratação de 

demanda. A tabela 15 mostra os resumos desses cálculos. 
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Através dos dados da tabela 1

ter uma potência superior a 3390,35 kW, considerando esta estimativa de crescimento.

Como o crescimento do consumo do shopping é limitado pelo esp

é possível um crescimento continuo por muitos anos. Dado que o shopping ao longo dos 

três anos analisados obteve sua ocupação máxima, temos para o ano de 2005, a mesma 

contratação de energia do ano 2004, como mostrado nas figuras a seguir.

Figura 

Figura 

Para melhor entender essa limitação, foi simulado também a potência do grupo 
gerador sem esse crescimento, ou 
representado na figura a seguir.

Mês Consumo total HP (kWh)

Janeiro 190.778,82                         

Fevereiro 181.694,12                         

Março 199.863,53                         

Abril 199.863,53                         

Maio 181.694,12                         

Junho 199.863,53                         

Julho 208.948,24                         

Agosto 190.778,82                         

Setembro 190.778,82                         

Outubro 190.778,82                         

Novembro 181.694,12                         

Dezembro 199.863,53                         

Auditoria Energética em Shopping Center 

Tabela 13: Potência do gerador necessária (Caso I)

Através dos dados da tabela 15 é possível perceber que o grupo gerador deverá 

ter uma potência superior a 3390,35 kW, considerando esta estimativa de crescimento.

Como o crescimento do consumo do shopping é limitado pelo esp

é possível um crescimento continuo por muitos anos. Dado que o shopping ao longo dos 

três anos analisados obteve sua ocupação máxima, temos para o ano de 2005, a mesma 

contratação de energia do ano 2004, como mostrado nas figuras a seguir.

Figura 13: Espaço físico do Shopping em 2002  

Figura 14: Espaço físico do Shopping em 2005  

Para melhor entender essa limitação, foi simulado também a potência do grupo 
gerador sem esse crescimento, ou seja, o consumo de 2004 ser igual ao de 2005, como 
representado na figura a seguir. 

Consumo total HP (kWh) Consumo minimo HP (kWh) Dif. para Geração (kWh)

190.778,82 18.900,00                                     171.878,8                       

181.694,12 18.000,00                                     163.694,1                       

199.863,53 19.800,00                                     180.063,5                       

199.863,53 19.800,00                                     180.063,5                       

181.694,12 18.000,00                                     163.694,1                       

199.863,53 19.800,00                                     180.063,5                       

208.948,24 20.700,00                                     188.248,2                       

190.778,82 18.900,00                                     171.878,8                       

190.778,82 18.900,00                                     171.878,8                       

190.778,82 18.900,00                                     171.878,8                       

181.694,12 18.000,00                                     163.694,1                       

199.863,53 19.800,00                                     180.063,5                       
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do gerador necessária (Caso I)

 

é possível perceber que o grupo gerador deverá 

ter uma potência superior a 3390,35 kW, considerando esta estimativa de crescimento. 

Como o crescimento do consumo do shopping é limitado pelo espaço físico, não 

é possível um crescimento continuo por muitos anos. Dado que o shopping ao longo dos 

três anos analisados obteve sua ocupação máxima, temos para o ano de 2005, a mesma 

contratação de energia do ano 2004, como mostrado nas figuras a seguir. 

 

 

Para melhor entender essa limitação, foi simulado também a potência do grupo 
seja, o consumo de 2004 ser igual ao de 2005, como 

Dif. para Geração (kWh) Pot. do Gerador (kW)

171.878,8 3090,25

163.694,1 2726,88

180.063,5 3059,39

180.063,5 2858,46

163.694,1 2887,45

180.063,5 3037,15

188.248,2 3024,48

171.878,8 2881,61

171.878,8 2738,97

171.878,8 3390,25

163.694,1 2912,21

180.063,5 3158,31
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Figura 15: Tendência de crescimento  

Para essa análise foi considerado o consumo total, no período de ponta, do ano 

de 2004 que foi de 2.176.800 kWh. Utilizamos o mesmo raciocínio realizado antes, 

porém agora utilizando os valores reais de consumo para o período de ponta para cada 

mês do ano de 2004. A tabela 16 mostra os resumos desses cálculos. 

Tabela 14: Potência do gerador necessária (Caso II) 

 

 

Através dos dados da tabela 16 é possível perceber que o grupo gerador deverá 

ter uma potência superior a 2944,51 kW, considerando esta estimativa sem crescimento. 

Após definido a potência, é necessário escolher o grupo gerador que mais se 

adeque às condições para esse consumo.Através das duas situações analisadas, de 

crescimento do consumo e sem crescimento, selecionamos alguns modelos de grupos 

geradores de diferentes fabricantes, levando em consideração a utilização de um ou 

mais grupos geradores para atendimento da demanda, estes dados encontram-se listados 

na tabela 17. 

Mês Consumo total HP (kWh) Consumo minimo HP (kWh) Dif. para Geração (kWh) Pot. do Gerador (kW)

Janeiro 177.327,00                         18.900,00                                     158.427,0                       2848,39

Fevereiro 181.014,00                         18.000,00                                     163.014,0                       2715,55

Março 180.017,00                         19.800,00                                     160.217,0                       2722,19

Abril 192.123,00                         19.800,00                                     172.323,0                       2735,58

Maio 175.353,00                         18.000,00                                     157.353,0                       2775,59

Junho 184.406,00                         19.800,00                                     164.606,0                       2776,43

Julho 195.208,00                         20.700,00                                     174.508,0                       2803,72

Agosto 180.885,00                         18.900,00                                     161.985,0                       2715,73

Setembro 188.680,00                         18.900,00                                     169.780,0                       2705,52

Outubro 156.378,00                         18.900,00                                     137.478,0                       2711,70

Novembro 177.746,00                         18.000,00                                     159.746,0                       2841,97

Dezembro 187.674,00                         19.800,00                                     167.874,0                       2944,51
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Tabela 15: Opções de grupos geradores diesel de alguns fabricantes 

 

Uma vez listadas asa possíveis escolhas de geradores, foram obtidos os valores 

totais referentes a cada opção. O valor total corresponde à soma das parcelas referente à 

compra, manutenção e gasto com combustível tem como base os seguintes valores. 

Tabela 16: Preços utilizados 

Preço de aquisição 

(R$/kVA) 
 R$ 1000,00  

Manutenção 

(R$/kVA) 
 R$ 0,30  

Preço do óleo (R$/l)  R$ 2,57 

 

 O gráfico indicado na figura 22 apresenta uma comparação do valor total de 

cada opção. 

 

Figura 16: Escolha do gerador 
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Como apresentado na figura acima, a escolha do gerador que melhor se adapta a 

situação referida foi realizada com base no valor final da aquisição. Desta forma, o 

gerador 18 do fabricante Kayama foi selecionado para o projeto. Para esta escolha, 

foram utilizados 9 geradores. 

A opção de escolha de mais de um grupo gerador também foi realizada devido a 

condições técnicas de operação. As questões técnicas dizem respeito ao atendimento as 

cargas ser de forma direta ou em passos o que impacta diretamente no dimensionamento 

do grupo gerador diesel. Existem vantagens e desvantagens de se escolher mais de um 

grupo, uma delas diz respeito às variações de carga que geram transientes, provocando 

variação de tensão e frequência. Ou seja, adotando mais de um grupo o impacto das 

variações de cargas elétricas vistas pelos geradores é proporcional ao impacto mecânico 

nos rotores. Desta forma, utilizando dois ou mais grupos o impacto é divido, bem como 

o tempo de resposta para o balanceamento de carga com mais geradores 

6 Comparação dos custos totais 

6.1 Considerações sobre o óleo diesel 

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

diesel é o combustível mais utilizado no Brasil. Possui aplicaçõestambém no transporte 

marítimo e na geração de energia elétrica através de grupos geradores e termelétricas. 

Pode-se observar no gráfico da Figura 17 a proporção da utilização deste combustível 

na matriz de consumo veicular, comparativamente a outros: 

 

Figura 17: Matriz de consumo veicular brasileiro em 2013 

Fonte: ANP 
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O óleo diesel, por se tratar de um derivado de petróleo, sofre evolução dos preços 

de acordo com a evolução do preço do petróleo. A atual produção de petróleo no Brasil 

vem crescendo na última década e continuara crescendo em decorrência das descobertas 

da camada de pré-sal. A Tabela 17 mostra que a produção do pré-salfoi pequena em 

2013, mas crescerá significativamente a partir de então. 

Tabela 17: Projeção da produção do petróleo 

Projeção da produção total em mil barris de petróleo por dia 

ANO VOLUME TOTAL VOLUME PRÉ-SAL 

2006 2298 0 

2009 2757 0 

2012 3494 0 

2013 3655 219 

2015 4153 582 

2020 5729 1815 

Fonte: BNDES 

 

6.2 Evolução nos preços de mercado 
 

Para traçar expectativas de crescimento dos preços do combustível no mercado, 

faz-se necessário a análise de dados históricos. Com a obtenção de valores para os anos 

anteriores uma expectativa de crescimento pode ser obtida. 

 

Figura 18: Combustiveis - preço médio ao consumidor 
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Tabela 8: Projeção do preço ao consumidor final 

 

 
Fonte: ANP/CDC 

 

6.3 Consumo de diesel 

Afim de determinar a parcela de custos referentes ao consumo de diesel é 

necessário estimar a quantidade gasta, desse combustível, anualmente. Dessa forma, 

uma simulação foi realizada afim de determinar esse consumo. Para a simulação 

consideramos as doze últimas faturas referentes ao consumo registrado do ano de 2004 

disponiveis para o horário de ponta. Com base nessas informações e considerando a 

contratação mínima de demanda na ponta de 300 kW, temos as demandas de potências 

que devem ser atendidas pelo grupo gerador, conforme tabela 21. 

Tabela 9: Demanda de potência do grupo gerador 

 

Mês Consumo total HP (kWh) Consumo minimo HP (kWh) Dif. para Geração (kWh) Pot. do Gerador (kW)

Janeiro 177.327,00                         18.900,00                                     158.427,0                       2848,39

Fevereiro 181.014,00                         18.000,00                                     163.014,0                       2715,55

Março 180.017,00                         19.800,00                                     160.217,0                       2722,19

Abril 192.123,00                         19.800,00                                     172.323,0                       2735,58

Maio 175.353,00                         18.000,00                                     157.353,0                       2775,59

Junho 184.406,00                         19.800,00                                     164.606,0                       2776,43

Julho 195.208,00                         20.700,00                                     174.508,0                       2803,72

Agosto 180.885,00                         18.900,00                                     161.985,0                       2715,73

Setembro 188.680,00                         18.900,00                                     169.780,0                       2705,52

Outubro 156.378,00                         18.900,00                                     137.478,0                       2711,70

Novembro 177.746,00                         18.000,00                                     159.746,0                       2841,97

Dezembro 187.674,00                         19.800,00                                     167.874,0                       2944,51
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O gerador escolhido para o estudo foi o gerador da Kayama modelo 

K500000PSP3, com uma potência Prime de 360 kW. A potência do conjunto dos nove 

grupos necessários será de 3240 kW. Um gráfico foi traçado, com as demandas de 

potência necessárias para o conjunto de grupos para os meses do ano de 2004, figura 25. 

Nesse gráfico, é possível perceber que o conjunto deverá atender uma carga que está 

sempre nos patamares de 75 % e 100% da carga.  

 

Figura 19: Variação da demanda na ponta 

Nos dados técnicos do grupo gerador escolhido foram consultados o consumo, 

em litros por hora, para algumas situações de carga de atendimento. Na tabela 22 temos 

os dados de consumo do grupo gerador da Kayama modelo K500000PSP3. 

Tabela 10: Consumo de diesel em l/h 

 

A partir desses dados, fizemos uma interpolação dos dados de demanda na ponta 

considerando os dados de consumo para 75% da carga e 100% da carga. Dessa forma o 

consumo total de óleo diesel no ano foi obtido somando os consumos de cada mês do 

ano de 2004, conforme tabela 23. 
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Tabela 11: Consumo anual de óleo diesel 

 

O consumo registrado na tabela 17, para o grupo gerador 18 escolhido, é um 

consumo equivalente dado a situação de consumo em litros por ano dessa carga. Seu 

cálculo foi realizado, considerando 765 horas de funcionamento no período de ponta no 

ano, da seguinte maneira: 

h/L.46,76
7659

526425
Consumo =

×
=  
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7 Viabilidade econômica 

7.1 Custo unitário do kWh 

Afim de estabelecer uma análise econômica da utilização de grupos geradores 

diesel, ambos os sistemas foram comparados. Os custos unitários do kWh da 

concessionária e do grupo gerador foram analisados. Para os custos com a 

concessionária foram determinados a partir das tarifas vigentes de demanda e de 

energia, os custos de geração do grupo diesel foram calculados através do consumo de 

óleo diesel e manutenção.  

7.1.1 Custo unitário da concessionária 

A conta paga no final de cada mês consiste na soma da parcela de demanda 

juntamente as parcelas de consumo aplicados os tributos específicos. O cálculo pode ser 

feito de acordo com a expressão: 

C = a x kW + b x kWh  � 1
1"#	$%� 

 Sendo “a” a tarifa de demanda e “b” a tarifa de energia, seus valores podem ser 

vistos na tabela abaixo. 

Tabela 12: Tarifas horária azul - ponta 

Modalidade Tarifária 

Azul 

TARIFAS 
TARIFAS COM IMPOSTO 

(18%) 

(R$/kW) (R$/kWh) (R$/kW) (R$/kWh) 

Ponta 12,38 0,36024 15,09 0,43931 

 

O custo unitário do kWh pode ser determinado pela seguinte expressão: 

b
kWh

kW
a

kWh

C
+





×=





 [R$/kWh] 

O termo [kW/kWh] na expressão pode ser substituído pela relação do fator de 

carga de acordo com a seguinte expressão: 

horasºn)kW(Dmáx

)kWh(Consumo

)kW(Dmáxima

)kW(Dmédia
FC

×
==

 

horasnFC

1

kWh

kW

°×
=
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b
horasnFC

1
a

kWh

C
+






°×
×=





 [R$/kWh] 

O custo unitário leva em consideração, além das tarifas, o fator de carga bem 

como o número de horas devido aos dias úteis dos meses no horário de ponta. Sendo 

assim, um valor médio foi estabelecido tanto para o fator de carga quanto para o numero 

de horas afim de calcular o custo unitário. Na tabela abaixo temos um resumo desses 

cálculos. 

Tabela 13: Fatores de carga para o ano de 2004 

Mês 
Consumo faturado HP 

(kWh) 

Demanda Max. 

(kW) 

Dias 

utéis 

Horas 

Ponta 
Fator C. 

Janeiro 177327 3188,2 21 63 0,882854 

Fevereiro 181014 3015,4 20 60 1,000000 

Março 180017 3058,6 22 66 0,891758 

Abril 192123 3049,9 22 66 0,954443 

Maio 175353 3093,1 20 60 0,944861 

Junho 184406 3110,4 22 66 0,898286 

Julho 195208 3136,3 23 69 0,902051 

Agosto 180885 3032,6 21 63 0,946775 

Setembro 188680 3006,7 21 63 0,996082 

Outubro 156378 3084,5 21 63 0,80473 

Novembro 177746 3162,2 20 60 0,936827 

Dezembro 187674 3291,8 22 66 0,863827 

 
Médias 63 0,92 

 

O custo unitário devido à concessionária será dado por:  
 

699,043931,0
6392,0

1
09,15

kWh

C
=+









×
×=








 R$/kWh 

7.1.2 Custo unitário do grupo gerador 

Para facilitar a comparação direta entre o consumo de energia existente e 

oconsumo do sistema proposto será calculado o custo em kWh do gerador. De posse da 

potência do gerador, P = 360 kW do seu consumode combustível, bem como, o custo 

com manutenção é calculado o custo unitário do kWh do grupo gerador pela seguinte 

expressão: 
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[ ]

























+








×








=








kWpotência

h

$R
manutenção

l

$R
preço

h

l
consumo

kWh

C
[R$/kWh] 

Potência do gerador = 360 kW; 

Manutenção = 67,44 R$/h; 

Consumo = 76,46 l/h; 

Preço do combustível = 2,59 R$/l; 

( )
737,0

360

44,6759,246,76

kWh

C
=




 +×
=





R$/kWh 

7.1.3 Resultado 
 

Através da análise do custo unitário do kWh da concecionária e do gerador, 

percebe-se a inviabilidade econômica do uso de grupo gerador no atendimento da 

carga elétrica no horário de ponta. 

Tabela 26: Custo unitário da energia elétrica 

Custo da Energia Elétrica [R$/kWh] 

Concessionária Grupo Gerador 

0,699 0,737 

 

7.2 Fluxo de Caixa do Investimento 
 

Uma ferramenta importante em estudos de análise ecômica é a o fluxo de caixa 

(Figura ), que se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante 

de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido.  
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Figura 26: Fluxo de Caixa 

O ano zero equivale ao investimento inicial que corresponde ao gasto monetário 

com os materiais necessário, de acordo com a Tabela . Os custos anuais do 1° ano até o 

30° ano representam os gastos com manutenção e combustível entrando de forma 

negativa (saída de valor monetário) e a energia que se deixou de comprar da 

concecionária nesse período (horário de ponta) como uma entrada de valor positivo 

(entrada de valor monetário), de acordo com as equações a seguir: 

 

$�����çã
 � �
�()*+,-./01 � ����
2,)345),6 � ���ç
+3789,7çã5- :$./01 
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�á��� �  �   .H I  <   .H�  @ 1
1 " #	$%A 

 
Onde Preço da manutenção foi conciderado 0,30 R$/KVA. O número de horas 

de funcionamento dos geradores no horário de ponto por ano equivale a 765 horas. O 

preço do diesel é de R$ 2,587. As demais icógnitas foram explicadas anteriormente.  
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Tabela 27: Materiais Utilizados 

 
 
  

7.2.1 Resultado 
 

Analisando o comportamento do fluxo de caixa percebe-se que ao longo dos 30 

anos o investimento não é economicamente favorável para está situação, como já era de 

se esperar devido à comparação dos custos unitários do gerador com o da concecionária.  

8 Análise de sensibilidade 
 

Após a realização do estudo de viabilidade econômica identificou-se a 

inviabilidade da aplicação do projeto no shopping em análise. Para podermos identificar 

quais as características necessárias para uma possível viabilidade econômica de 

aplicação do projeto, foi proposta uma análise de sensibilidade da viabilidade 

econômica em relação ao preço do combustível. 

Inicialmente, optou-se por ober o valor do diesel para o qual ocoresse o retorno 

do investimento. A Figura  apresenta o gráfico obtido para a análise descrita. 
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Erro! 

Fonte de referência não encontrada. 

Figura 27: Análise de sensibilidade para o preço do diesel. 

 
De acordo com a Figura , pode-se perceber que para uma taxa mínima de 

atratividade de 14,3% (valor correspondente a taxa SELIC do dia 23 de fevereiro de 

2016) o investimento apenas seria compensado em 30 anos para um valor de diesel de 

aproximadamente R$ 1,55.  Para a situação em que o horizonte de planejamento é de 20 

anos o valor do preço do diesel para obter o retorno do investimento é, também, de 

aprocimadamente R$ 1,55. Já para a situação em que o retorno do investimento fosse 

obtido em 10 anos o preço do combustível não poderia ultrapassar R$ 1,43. 

Faz-se necessário destacar, ainda, que como indicado no gráfico estes valores de 

combustíveis trariam como consequência apenas o retorno do investimento inicial, ou 

seja, não gerando lucros para o empreendedor. Reafirma-se portatno, a inviabilidade do 

projeto em análise. 

A Figura  apresenta de forma semelhante, os valores necessários aos 

combustíveis para que ocorra o retorno do investimento para os horizontes de 

planejamentos listados. 
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Figura 28: Análise de sensibilidade para o preço do diesel. 

 
Analisando a Figura Figura , pode-se perceber que os dados obtidos 

anteriormente são cofirmados, ou seja, para obter apenas o retorno do investimento em 

10 anos faz-se necessário a compra do combustível no valor de R$1,43 e para os 

horizontes de 20 e 30 anos valores aproximados a R$ 1,55. 

9 Aspectos Técnicos necessários 
 

Uma vez realizadas as analises pré-eliminares no que diz respeito à utilização de 

geradores a diesel para operar como fonte de potência para o shopping em análise em 

horário de ponta, faz-se necessário um estudo da viabilidade técnica do projeto. Para 

isso, as normas que norteiam a instalação de geradores devem ser analisadas e 

respeitadas. Deste modo, um projeto confiável e seguro podem ser desenvolvidos em 

conformidade com as especificações regulatórias vigente.  

O modelo de geração proposta no trabalho sugere que durante o horário de pico 

a demanda do estabelecimento seja suprida por geração própria, demandando por parte 

da concessionária de energia apenas a demanda mínima contratada (300 kW) de modo a 

minimizar os custos com energia.  

Para realizar a comutação entre a concessionária de energia e os geradores a 

diesel, é proposta a aplicação do modelo de transmissão automática com paralelismo 

momentâneo. Para seguir este modelo, utiliza-se a nota técnica NT 6.005 da AES 

Eletropaulo de janeiro de 2011. Esta nota apresenta os requisitos mínimos necessários 
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para a interligação de um gerador particular em consumidor com a rede de distribuição 

da AES Eletropaulo. 

Para a elaboração e aprovação do projeto de instalação de um gerador próprio, 

faz-se necessário também a utilização de normas e resoluções que norteiam as 

instalações elétricas: 

• NBR-14039 – Instalações elétricas de alta tensão (de 1,0kV a 36,2kV); 

• ND 6.002 – Apresentação de Projeto e Instalação de Grupo de Geradores 

Particulares; 

• Resolução Normativa ANEEL N.º 235, de 14/11/2006; 

• Resolução Normativa ANEEL N.º 390, de 15/12/2009; 

• Resolução Normativa ANEEL N.º 414, de 09/09/2010. 

• Lei n°9.074 de 07/07/1995. 

Utilizando tais elementos, um projeto correto e confiável pode ser elaborado e 

aprovado para a instalação e operação. 

9.1 Implantações da Central Geradora 

 
Para realizar o projeto e consolidá-lo, faz-se necessário inicialmente seguir a 

resolução da ANEEL DE 2009.  

De acordo com a resolução 390 (ANEEL, 2009) no artigo 19, a implantação de 

centrais geradoras com potência abaixo de 10 MW deve ser comunicada a ANEEL.  

Para tanto, é necessário a realização do cadastro das informações referente ao 

projeto pretendido. Esse cadastro tem como característica a apresentação inicial do 

interesse na realização do projeto e não libera o consumidor das obrigações ambientais 

que devem ser respeitadas para liberação do projeto. 

Para a utilização da central geradora o consumidor deve comunicar por escrito a 

concessionária cumprir com as especificações técnicas exigidas. Para tanto, a liberação 

para utilizar uma central geradora estará sujeita a análise do projeto elétrico, inspeção, 

testes e liberação por parte da concessionária. Após estes passos, a instalação deverá 

permanecer inalterada e para eventuais mudanças a notificação deverá ocorrer 

previamente.  
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9.2 Características mínimas necessárias 

 
Como citado anteriormente, a nota técnica em análise apresenta as características 

mínimas necessárias para o projeto de implantação de uma central geradora com 

paralelismo momentâneo de forma a conceder segurança, proteção e qualidade no 

fornecimento de energia por parte da concessionária AES Eletropaulo. Desta forma, a 

concessionária apenas permitirá o paralelismo momentâneo em projetos que não 

possibilitem o surgimento de problemas técnicos e a diminuição da confiabilidade do 

serviço prestado pela mesma. 

Como o shopping é uma carga que não poderá ficar sem energia durante o tempo 

de comutação entre concessionária e central geradora, optou-se pela utilização do 

paralelismo momentâneo, ou seja, durante o tempo de comutação entre o sistema da 

concessionária e da central geradora, os sistemas permanecem em paralelo por até 15 

segundos para que a unidade consumidora não seja afetada. 

Deste modo, a nota técnica em análise apresenta os principais elementos que se 

fazem necessário na instalação. Primeiramente, deve realizar o projeto da subestação 

que conterá o sistema de paralelismo momentâneo. Este projeto deve conter todas as 

informações exigidas para que possa ser aprovado. O projeto necessita apresentar as 

informações exigidas no livro de instruções gerais de média tensão, os diagramas da 

instalação e do sistema de paralelismo, as características dos TC’s e TP’s utilizados, os 

dados referentes aos geradores a serem instalados, a planta do local de implantação, o 

termo de responsabilidade com firma reconhecida e ainda o estudo de ajuste dos 

dispositivos de proteção e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que 

comprova a responsabilidade do projeto pelo profissional capacitado. 

O sistema de proteção deverá conter: 

• Relé direcional de potência; 

• Relé direcional de sobrecorrente; 

• Relé de medição de ângulo de fase; 

• Relé de Sincronismo; 

• Disjuntores supervisionados pelo relé de sincronismo. 

O relé de sincronismo deverá ser utilizado, pois o paralelismo momentâneo é 

permitido apenas quando se utiliza disjuntores supervisionados por relé de sincronismo. 

Para fim de projeto de proteção, a capacidade de curto-circuito no momento de 

paralelismo não poderá ultrapassar 8 kA em qualquer parte da rede de distribuição. 
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A figura 29 apresenta um diagrama unifilar referente a um sistema de 

distribuição da concessionária de energia e a central geradora a diesel. Neste sistema, as 

cargas são atendidas pela concessionária e durante o período de ponta as cargas são 

atendidas pela central geradora. Como destacado no diagrama, a concessionária suprirá 

um valor mínimo (300 kW) de potência mesmo no horário de ponta. 

 

Figura 20: Diagrama unifilar. 

 
Por fim, a nota técnica apresenta também as características do local de 

implantação da central geradora. Os geradores devem ser isolados por meio de paredes 

de alvenaria do local onde se encontrará o transformador e os equipamentos de medição. 

Esses geradores devem, também, serem instalados em local seco e ventilados. 

A tabela 28 apresenta um resumo dos principais equipamentos necessários na 

elaboração do projeto em estudo. 
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Tabela 14: Relação de materiais 

 

9.3 Testes e inspeções 

 
Para a aprovação do projeto, faz-se necessário a apresentação dos laudos 

referentes à calibração dos equipamentos de medição, da aferição dos dados de ensaios 

de proteção, dos testes dos componentes responsáveis pelo paralelismo.  

Para obter a liberação de funcionamento por parte da AES Eletropaulo, a 

execução do projeto deve ser fiel ao que foi especificado. A instalação apenas poderá 

funcionar caso apresente todos os componentes da mesma forma como apresentado em 

projeto anteriormente. A AES Eletropaulo tem direito de realizar inspeções quando 

desejar a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos listados. 

9.4 Considerações finais 

 
O paralelismo momentâneo é permitido apenas para locais com geradores 

trifásicos na mesma frequência da rede, ou seja, 60 Hz. Os transformadores presentes na 

instalação devem estar conectados em delta no lado de alta do mesmo e em estrela 

aterrado no lado de baixa.  

A geração própria poderá assumir totalmente ou parcialmente a carga da 

instalação. 

Cabe à AES Eletropaulo apenas a liberação do funcionamento do grupo gerador 

no que diz respeito à conexão com a rede. O cumprimento de tais exigências 

apresentada no relatório não retira do consumidor a necessidade de obtenção das demais 

licenças junto aos órgãos públicos. É importante ressaltar que as exigências 

apresentadas pela nota técnica não excluem a necessidade de analisar as recomendações 
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realizadas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT) e atender a 

regulamentação contida na NR-10. 

10 Conclusões 
 

O trabalho da disciplina Projeto Integrador em Energia, conforme discutido tinha 

como proposta inicial a integração das diversas disciplinas ministradas no curso de 

Engenharia Elétrica afim de aplica-las em um projeto pratico. O estudo realizado nesse 

trabalho foi uma auditória energética em um shopping center e seu objetivo foi o de 

verificar as possíveis oportunidades de geração, conservação bem como aproveitamento 

de energia do setor em estudo. O estudo teve inicio com as informações de consumo de 

energia elétrica em cada setor do shopping, destacando a iluminação, sistema de 

condicionamento ambiental, sistema de transporte e consumos por lojas. De posse 

dessses dados algumas alternativas foram estudadas afim de avaliar as oportunidades 

para a redução no consumo de energia elétrica. 

Na etapa de diagnóstico energético, foram realizados estudos no sentido de 

verificar as oportunidades dessa redução de consumo. Dentre as medidas levantadas 

destacam-se, revisão da contratação de energia junto à concessionária de energia, dessa 

forma, um estudo foi feito no sentido de verificar como estava a relação contratual entre 

o cliente e a empresa concessionária. Através dela foi verificado que o shopping estava 

crescendo e sua contratação de demanda não estava acompanhando esse crescimento o 

que acarretou no pagamento de multas por ultrapassagem na demanda. A solução 

encontrada foi à readequação na contratação de demanda frente a esse crescimento 

mantendo-se o mesmo enquadramento tarifário dado pelo modelo de tarifação azul. 

Uma outra proposta foi a do shopping se tornar um minigerador de energia com a 

implantação de um sistema fotovoltaico para essa finalidade. Desta forma, aproveitando 

da Resolução Normativa 482, definida pela ANEEL, que vigora no Brasil desde 2012 o 

shopping participaria do sistema de compensação no qual a energia ativa injetada na 

rede da concessionária pela unidade consumidora seja compensada com o consumo de 

energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora. Através do levamento do 

recurso solar do local, bem como, o custo de implantação do sistema foi verificado que 

as economias anuais conseguida eram bem abaixo do esperado fazendo com que o 

tempo de retorno do investimento fosse bem elevado ultrapassando o tempo de vida útil 

do sistema o que inviabilizou a atratividade do investimento. O consumo de energia 
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elétrica da iluminação do shopping representa 50% do total consumido. Nesse sentido 

um estudo de substituição de lâmpadas foi proposto para a diminuição dessa parcela. 

Uma das opções levantadas para concretizar a redução da fatura de energia, foi 

considerar a utilização de geração própria como as baseadas a óleo diesel. Mas para 

isso, foi necessário analises técnico-econômicas de custos de implementação e 

manutenção dessa geração. 

Na etapa de projeto das soluções encontradas foram identificadas duas medidas 

com reais potenciais de economia, dentre elas conforme discutido foram à readequação 

da contratação de energia através do estudo sobre o impacto nas faturas de energia 

elétrica do shopping dada a tarifação atual e o segundo foi à utilização de geradores 

diesel como geração própria para o consumo no horário de ponta. 

Cabe destacar que a proposta de utilização de geradores diesel em horário de ponta 

é uma solução bem difundida entre as pequenas e grandes empresas, entretanto sua 

aplicação deve ser feita com base nas análises técnico-econômicas. Nesse trabalho não 

encontramos uma solução econômica para essa aplicação. Foi verificado, com base no 

preço do diesel praticado no mercado atual que os custos com óleo diesel é bem 

superior as receitas advindas da não utilização da energia da concessionária no horário 

de ponta. Dessa forma, ficou claro já na análise do custo unitário do kWh que a 

utilização de geradores diesel era economicamente inviável para o atual momento.  

Realizou-se também um estudo de sensibilidade do preço do combustível, este 

estudo teve como objetivo a obtenção do valor máximo que se poderia pagar para obter 

o retorno do investimento em um determinado prazo. Como resultados foram obtidos 

valores de R$ 1,43 para um retorno em 10 anos e aproximadamente R$ 1,55 para o 

horizonte de 30 anos. Vale ressaltar que com esses valores apenas teríamos o retorno do 

investimento e não a obtenção de lucros. 

Portanto, a aplicação de geradores no horário de ponta no shopping Center em 

estudo se torna inviável. Destaca-se por fim, a proposta de implantação de um gerador 

de emergência para momentos que a concessionária deixe de suprir a carga demandada 

pelo shopping. Esta geração de emergência permitirá que o shopping não seja 

totalmente desconectado em caso de faltas por parte da concessionária, alimentando as 

cargas essenciais do shopping. 
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Anexo A 
Consumo e Demanda – shopping A. 
 

Consumo e Demanda de Energia Elétrica - 2002 - 2004  
  

Demanda Demanda 
Demanda Demanda  Consumo Consumo  

 

  Contratada Faturada Consumo Fora da Fora da Consumo  

A
no

 

M
ês

 
Contratada Faturada  

Fora da Fora da na Ponta Ponta Ponta Total  

na Ponta na Ponta  

Ponta Ponta (kWh) Indutivo Capacitivo (kWh)  

   

  (kW) (kW)  

  (kW) (kW)  (kWh) (kWh)  
 

      
 

          
 

 Jan 3300,0 3860,0 3300,0 3860,0 148967 1339200 147312 1635479 
 

 Fev 3300,0 3860,0 3300,0 3860,0 154276 1263384 121608 1539268 
 

 Mar 3300,0 3860,0 3300,0 3860,0 151662 1141776 153360 1446798 
 

 Abr 3300,0 3860,0 3300,0 3948,0 153122 1182600 145800 1481522 
 

 Mai 2900,0 3670,0 2900,0 3913,0 180509 1429488 154656 1764653 
 

20
02

 

Jun 2900,0 3670,0 2903,0 3767,0 163054 1140480 117288 1420822 
 

Jul 2900,0 3670,0 2900,0 3670,0 186272 1117584 104976 1408832  

  

 Ago 2900,0 3670,0 2900,0 3680,0 171539 1189296 102168 1463003 
 

 Set 2900,0 3670,0 2911,0 3670,0 180855 1134432 115344 1430631 
 

 Out 2900,0 3670,0 2946,0 3697,0 186583 1239408 161136 1587127 
 

 Nov 2900,0 3670,0 3015,0 3922,0 178364 1416096 159408 1753868 
 

 Dez 3300,0 3860,0 3300,0 4173,0 189009 1465128 195048 1849185 
 

 Jan 3300,0 3860,0 3300,0 4164,0 171109 1556064 171936 1899109 
 

 Fev 3300,0 3860,0 3369,0 3860,0 184235 1367712 185328 1737275 
 

 Mar 3300,0 3860,0 3300,0 3860,0 172161 1372680 176040 1720881 
 

 Abr 3300,0 3860,0 3300,0 3860,0 165717 1360368 146880 1672965 
 

 Mai 2900,0 3670,0 2972,2 3818,9 158805 1140408 108648 1407861 
 

20
03

 

Jun 2900,0 3670,0 2920,3 3741,1 182634 1188000 124848 1495482 
 

Jul 2900,0 3670,0 2937,6 3670,0 166188 1038096 101304 1305588  

  

 Ago 2900,0 3670,0 2900,0 3670,0 170569 1177632 113616 1461817 
 

 Set 2900,0 3670,0 2900,0 3670,0 170260 1011960 162216 1344436 
 

 Out 2900,0 3670,0 2900,0 3670,0 178522 1115424 191808 1485754 
 

 Nov 2900,0 3670,0 2980,8 3715,2 181984 1312416 203688 1698088 
 

 Dez 3300,0 3860,0 3300,0 4034,9 183827 1331208 233928 1748963 
 

 Jan 3000,0 3860,0 3188,2 4052,2 177327 1371384 219888 1768599 
 

 Fev 3000,0 3860,0 3015,4 4043,5 181014 1388016 217944 1786974 
 

 Mar 3000,0 3860,0 3058,6 4043,5 180017 1313280 239976 1733273 
 

 Abr 3000,0 3860,0 3049,9 4052,2 192123 1444392 256824 1893339 
 

 Mai 2900,0 3670,0 3093,1 3974,4 175353 1204416 217728 1597497 
 

20
0

4 

Jun 2900,0 3670,0 3110,4 3706,6 184406 1163160 194616 1542182 
 

Jul 2900,0 3670,0 3136,3 3862,1 195208 1306368 234360 1735936  

  

 Ago 2900,0 3670,0 3032,6 3767,0 180885 1089720 169776 1440381 
 

 Set 2900,0 3670,0 3006,7 3948,5 188680 1251720 225504 1665904 
 

 Out 2900,0 3670,0 3084,5 3922,6 156378 1121256 214920 1492554 
 

 Nov   3162,2 4181,8 177746 1226016 236520 1640282 
 

 Dez   3291,8 4380,5 187674 1452600 221184 1861458 
  

Fonte: (FILHO, 2005) 
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Anexo B 

Grupo gerador escolhido 
 

Avaliação de Potência de Saída  60 Hz / 220 V 

 
Potência Standby (PS) 

KVA 500 

KW 400 

 
Potência Prime (PP) KVA 450 

KW 360 
 
Potência Contínua (PC) KVA 400 

KW 320 

Motorização   
Fabricante  FPT 

Modelo  C13 TE5 

Combustível  Diesel 

N° do Cilindro  6 

Cilindradas It N/D 

Diâmetro mm N/D 

Taxa de Compressão  N/D 

Aspiração  Turbo com Aftercooler Eletronico 

Capacidade de Combustível lt 300 

Sistema de Refrigeração  Água com Radiador 

Capacidade de Refrigeração It N/D 

Capacidade de Lubrificação It N/D 

Sistema Elétrico VDC 12 

Velocidade / Frequência  1800 rpm / 60 Hz 

Potência Bruta do Motor kWm 650 HP 
 

 
Consumo de Combustível 
(Litros/hora) 

110% 87,2 

100% 79,3 

75% 59,5 

50% 39,7 

Alternador   
Fabricante  CRAMACO 

N° de Fases  3 

Fator de Potência  0,8 

Tipo de Ligação  Trifásico a 4 fios 

N° de Pólos  4 
Regulação de Tensão (Estado 
Estacionário)   

± % 0,5 

Classe de Isolamento  H (180°C) 

Grau de Proteção  IP 23 

Sistema Excitação  Brushless (Regulador Eletrônico AVR) 

Tipo de Conexão  Flange SAE 1 disco 11 

Capacidade Harmônica Total 
(Sem carga)  < % 5 

Rendimento % 86 

Tensão de Saída VAC 127 220 380 440 460 480 

Corrente de Saída A 1315 760 657 628 602 

Disjuntor/Fusível A 1300 760 650 630 600 

 

Conheça Alguns de nossos Controladores de GMG´S:  
 
 
 
 

DKG-116 

 
 
 
 

DKG-107 
 

DKG-207 

 
 
 
 

DKG-307 

 
 
 
 

DKG-705 
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Potência Standby 
A Potência Standby é definida como a potência 
disponível   durante   uma   seqüência   variável   de 
potência elétrica, indicando a condição de 
funcionamento, para que o grupo gerador seja capaz 
de suprir  em  caso de  uma falha  elétrica ou  sob 
condições de teste por até 800 horas de 
funcionamento por ano, em média de 70% de carga. 
Não é admissível sobrecarga. 

 
Potência Prime 
A Potência Prime é definida como sendo a potência 
máxima que um grupo gerador é capaz de fornecer 
continuamente, durante uma carga elétrica variável. 
A média de carga deve ser de 70%. O Gerador pode 
ser sobrecarregado de 10% para 1 hora por 12 horas 
por até 300 horas de funcionamento por ano. 

 
Potência Contínua 
A Potência Contínua é definida como sendo a 
potência máxima que um grupo gerador é capaz de 
fornecer continuamente, durante uma carga elétrica 
variável. A média de carga deve ser de 100% sem 
sobrecarga. Neste regime o equipamento pode 
trabalhar por 24 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas  as  informações deste catálogo são entendidas 
para aplicações gerais. São considerados como valores 
uma altitude de 1.000 metros e uma temperatura 
ambiente de 40 °C. 

 

 
 

Tipo 
 

B x E x A (mm) Peso 
(kg) 

Tanque de 
Combustível 

(lt) 

Ruído 
dB(A) 

Código 
Manual 

Código 
Auto 

Código 
Paralelo 

NCM 

Plataforma 3295 X 1762 X 2011 3200 300 92 330059 330124 330189  
 
85016300 

Cabinado 3795 X 2262 X 2511 3400 300 85 340059 340124 340189 

Insonorizado 3795 X 2262 X 2511 3420 300 75 350059 350124 350189 

Carroceria 3795 X 2262 X 2511 3420 300 85 360059 360124 360189 
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