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Análise técnica econômica do impacto de cargas elétricas no dimensionamento 
de grupos geradores 

 

Resumo 
 
Energia elétrica é um insumo importante nos mais diversos setores da economia. 

O projeto de pesquisa propõe uma análise multicritério dos diversos tipos de 

cargas e suas influências para o dimensionamento de um grupo gerador. Tendo 

em vista alterações de tensão e frequência em virtude de cargas transientes e 

distorções harmônicas, pode ser necessário o uso de um grupo gerador de maior 

porte para limitação desses impactos. Levando em conta o custo do grupo 

gerador, o tempo de vida do ativo, os custos de manutenção, a eficiência do 

mesmo, o custo da energia elétrica, a introdução de redes inteligentes na 

distribuição e as cargas pretende-se indicar a melhor forma de solução para cada 

caso. Espera-se que os resultados indiquem um melhor uso do ativo (gerador). 

  

 
Introdução 
 
Atualmente é comum a implantação de sistemas de geração local de energia 

para garantir o fornecimento ininterrupto em casos de eventuais falhas da 

concessionária de energia elétrica. Visando a confiabilidade do sistema e uma 

redução considerável nos custos da energia elétrica, indústrias, edifícios, 

hospitais e centros clínicos, produtores rurais, entre outros, têm optado pela 

instalação de grupos geradores. 

Além da confiabilidade, outro ponto é o custo do insumo energia elétrica nas 

atividades dos negócios. Em alguns casos, é viável o uso de geradores nos 

horários de ponta de carga para reduzir o valor da fatura de energia. A introdução 

no Brasil das redes inteligentes (smart grids) na distribuição facilitará o controle 

de consumo pelo usuário. 

Para um funcionamento eficaz do grupo gerador, ou seja, para uma melhor 

gestão deste ativo físico, devem ser realizadas diversas análises das cargas a 

serem alimentadas pelo mesmo para um perfeito dimensionamento do 

equipamento. Alguns tipos de cargas como motores, bombas de incêndio, 

inversores de frequência e no-breaks, por exemplo, influenciam 

significativamente no dimensionamento de um grupo gerador. 



Objetivos 
 
O projeto de pesquisa tem como objetivo principal estudar o comportamento de 

diversos tipos de cargas, em especial cargas não-lineares, e analisar o impacto 

que essas causam no dimensionamento de um grupo gerador.  

Com esses resultados, serão traçadas estratégias para selecionar um 

equipamento de geração de energia que melhor atende as cargas em questão 

levando em consideração alguns fatores como: 

• Eficiência do gerador e das cargas; 

• Vida do ativo; 

• Custos do equipamento e de manutenção. 

• Gestão energética.  

 
Metodologia  
 
Por meio de pesquisa bibliográfica e de campo os dados são obtidos utilizando-

se analisador de energia instalado em diversos tipos de cargas. Com o banco de 

dados montados e informações do fabricante do grupo gerador verifica-se por 

meio de medições ou simulações os impactos causados pelas cargas no grupo 

gerador. 

Será realizada comparação dos resultados com as possibilidades de solução dos 

problemas na rede, comparando o custo/benefício das ações. Serão efetuados 

os cálculos para determinar o dimensionamento adequado do equipamento para 

cada carga em questão e comparar com resultados por software de 

dimensionamento do fabricante do grupo gerador, nesse caso o Power Suite 5.0 

(Cummins Power Generation). 

Uma analise técnica econômica do ciclo de vida do equipamento dimensionado 

indicará a melhor solução para o sistema de geração e funcionamento eficaz das 

cargas e do equipamento. 

 
Desenvolvimento 
 
A pesquisa encontra-se em desenvolvimento. O ponto crítico é a montagem do 

banco de dados e o tratamento da amostra. Além das medições, foi feito 

levantamento de bancos de dados em publicações. Com os dados é construída a 



curva de carga típica da instalação. Com a curva típica e a distorção causada 

pelas cargas são levantados os impactos no ciclo de vida do gerador.  

Identificam-se possibilidades de melhorias no desempenho atual e seu 

custo/benefício de aplicação. 

 
Resultados Preliminares 
 

Os resultados obtidos até esta etapa indicam a viabilidade da pesquisa. O banco 

de dados é robusto o suficiente para a realização das análises. A metodologia 

para realizar o diagnóstico dos dados foi levantada e absorvida.  
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