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Introdução: A implantação das fontes de energia descentralizadas e renováveis
contribuirá com o abastecimento energético no país em épocas de escassez de recursos,
nas quais, geralmente as usinas hidrelétricas geram menos energia elétrica e aumenta a
participação de usinas termelétricas, encarecendo os custos da geração da eletricidade.
Assim, nesta pesquisa, busca-se o desenvolvimento de estudos de implementação de
microrredes de energia elétrica, a fim de que seja alavancada a utilização das mesmas
em sistemas elétricos de potência convencionais e em quaisquer segmentos nos quais
as microrredes se mostrem elegíveis. Objetivo: Abordar os estudos de implementação
tecnológica de microrredes de energia elétrica, enfatizando o dimensionamento técnico
e econômico e a especificação e seleção tecnológica dos componentes envolvidos,
resultando em pré-projeto para as microrredes de energia elétrica. Metodologia: Na
primeira etapa é desenvolvida a familiarização com o tema mediante o uso de
materiais científicos, acadêmicos e técnicos de diversos tipos, como artigos, livros,
legislação, normas técnicas, monografias, dissertações e teses, aprofundando-se sobre
questões tecnológicas, econômicas, socioambientais e regulatórias. No decurso serão
estudados alguns casos de testes e de implementação de microrredes para um
consumidor final. Finalmeente será validado o estudo conceitual, e produzidos os
relatórios finais e compartilhados os resultados da pesquisa. Resultados: As microrrede
são conjunto de infraestrutura elétrica que envolvem fontes descentralizadas, redes e
cargas, operando como um único sistema, cujos recursos de geração elétrica podem
advir de um ou mais vetores energéticos, viabilizados por tecnologias apropriadas que
sejam fatíveis. Pequenas redes autônomas já existem há algumas décadas em regiões
onde a conexão com a rede principal não é possível. Microrredes podem operar nos
modos conectado (na qual trocam energia com a rede) e isolado da rede principal
(mantém a integridade da rede sem o auxilio de uma fonte principal). Logo, a
utilização delas pode abranger vários segmentos, criando assim novos micro geradores
descentralizados para auxiliar a rede elétrica principal. Existem algumas questões
técnicas, políticas e comerciais relacionadas à interconexão de microrredes com redes
de distribuição administradas por concessionárias de energia, que carecem ainda dos
devidos aprofundamentos. Com isso, percebe-se um amadurecimento incremental que
ainda carece de algumas regras que conciliem os interesses dos fabricantes,
consumidores e concessionárias para atrair pessoas e empresas na utilização de micro
geradores ligados com a rede de distribuição elétrica. Conclusão: Com a evolução das
restrições tecnológicas, financeiras e regulatórias com o passar do tempo, é possível
concluir que a utilização de microrredes em vários segmentos energéticos no Brasil
(principalmente, nos sistemas elétricos de potência) é possível e benéfica em vários
sentidos, como econômico e socioambiental.
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