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Introdução

• Águas de Niterói hoje possui um consumo de energia 
elétrica aproximado de 2.515 Mega Watts Mês.

• Este consumo de energia elétrica é necessário para a • Este consumo de energia elétrica é necessário para a 
alimentação de:

– 7 Estações de Tratamento de Esgoto

– 7 Boosters para Bombeamento de Água

– 300 Bombas de Água

– 105 Elevatórias de Esgoto

– Prédios Administrativos



• Custo mensal médio da energia elétrica:

R$ 933.000,00 

Introdução

• As despesas com energia elétrica representam um dos
maiores custos operacionais na empresa.



Introdução

• As tarifas de energia são divididas em dois grupos
principais. São elas:

– Grupo A

» Clientes com tensão acima de 2,3KV

Grupo B– Grupo B

» Clientes com tensão abaixo de 2,3KV

• A concessionária Ampla, no horário das 18h as 21h, de
segunda a sexta-feira, excetuando os feriados nacionais,
cobra uma tarifa diferenciada no kwh. A este período da-
se o nome de HORÁRIO DE PONTA.



Introdução

Perfil de Consumo Energético Total
Grupos A e B - Águas de Niterói

26,61%26,61%

73,39%

Grupo A

Grupo B



Introdução

Consumo no Horário de Ponta
Grupo A

42,08%

57,92%

Horário de Pont a

Horár io Fora de Pont a



Origem do Projeto

• Estudo de viabilidade econômica para a autoprodução de 
energia elétrica com utilização de grupos geradores

– Objetivos

• Diminuição de custos com operação em Horário 
de Ponta;

• Prover o sistema com nível superior de segurança 
em caso de interrupção no fornecimento da 
concessionária.



Descrição do Projeto

• Após um detalhado estudo, constatou-se que o consumo
mais significativo está em oito unidades principais, sendo
quatro estações de tratamento de esgoto e quatro
boosters de água.

Consumo nas 8 Principais UnidadesConsumo nas 8 Principais Unidades
Grupo A

70,40%

29,60%

8 Unid. Principais

Demais Unidades



Descrição do Projeto

• Iniciou-se então o processo para aquisição de seis grupos
geradores de energia e modernização de quatro grupos
existentes, todos movidos a diesel, com sistema de
transferência de carga (Concessionária/Gerador)
automatizada, o chamado QTA (Quadro de Transferência
Automático).Automático).

• Os geradores, além de permitirem evitar a compra da
energia no horário de ponta, proverão auto-suficiência de
energia elétrica às unidades quando da falta de
suprimento pela concessionária.



Detalhamento  do Projeto

• Instalação de seis grupos geradores novos, totalizando
2.770 kVA; modernização e automatização de 4 grupos
geradores existentes, totalizando 1.360 kVA;

• Implantação de seis sistemas de transferência automática
de carga em rampa e de dois sistemas de transferência
automática de carga convencional, incluindo asautomática de carga convencional, incluindo as
adequações nas subestações;

• Instalação de oito reservatórios de combustível;

• Obras civis em geral, incluindo a construção de salas
acústicas onde necessário maior nível de atenuação de
ruído.



Detalhamento  do Projeto

Gerador em Cabine 
Atenuada

Gerador em Contêiner



Detalhamento  do Projeto

• O QTA permite que a troca Ampla/Gerador ocorra sem a
interrupção no fornecimento de energia, ou seja, não há
parada de máquina. Isso é possível devido ao sistema de
rampa;

• O QTA também proporciona maior segurança ao sistema,
uma vez que permite o intertravamento elétrico
(Concessionária/Gerador).



Detalhamento  do Projeto

QTA – Quadro de Transferência Automática



Detalhamento  do Projeto

• Em locais onde níveis de ruído de 85 dB são permitidos,
os geradores foram instalados em contêiner. Em locais
próximos a residências, salas acústicas com atenuadores
de ruído limitam a 55 dB o som emitido pelode ruído limitam a 55 dB o som emitido pelo
equipamento (uma conversa humana oscila entre 40 e
50dB).



Detalhamento  do Projeto

Atenuadores tipo colméia Isolante Acústico



Detalhamento  do Projeto

Cenário Antes da 
Implantação dos Geradores Cenário com Geradores

• Implantação do QTA – Ex. de diagrama unifilar



Viabilidade Econômica – Cenário Atual

• Custo da tarifa de energia fora do horário de ponta :

Grupo A: R$ 0,18 / kWh

• Custo da tarifa de energia no horário de ponta :

Grupo A: R$ 1,83 / kWh



• Custo da tarifa de energia autoproduzida :

R$ 0,60 / kWh

Viabilidade Econômica – Autoprodução

R$ 0,60 / kWh

Obs.: no custo da tarifa autoproduzida já estão inclusas
despesas com diesel e manutenção periódica dos
equipamentos.



Viabilidade Econômica – Autoprodução

R$ 175.510,00

Comparativo do Custo Médio Mensal da Energia
Horário de Ponta - 8 Principais Unidades

R$ 62.978,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

Ampla Gerador



Viabilidade Econômica – Autoprodução

• Investimento Total:

• Consumo mensal médio na ponta: 95,5 MWh

• Custo da energia na tarifa de ponta: R$ 175.510,00

• Custo da energia autoproduzida: R$ 62.978,00

• Economia bruta: R$ 112.532,00• Economia bruta: R$ 112.532,00

• Encargos tributários: R$ 41.845,00

• Economia líquida: R$ 70.687,00

• Investimento bruto: R$ 2.700.835,00

• Investimento corrigido (ICMS): 2.831.035,00

• Tempo de retorno: 40 meses



Vantagens

• Redução de aproximadamente 2/3 no valor do kWh no
horário de ponta.

• Disponibilidade para operação da planta em caso de
interrupção no fornecimento pela concessionária.

• Tempo de retorno do investimento atrativo comparado a
depreciação do equipamento.



Contato

Obrigado!

Luciano Cavalcante
Coordenação Eletromecânica/GMS

lcavalcante@gmsgestao.com.br


