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Introdução: O termo “microrrede de energia” tem sido utilizado em planejamentos e
análise de redes de energia elétrica, geralmente associado às de fontes de energia
renováveis de menor porte para geração e distribuição de energia elétrica.
Uma das definições de microrredes é que essas são de baixa ou média tensão,
compostas por dispositivos de geração de energia juntamente com dispositivos de
armazenamento e controle.
Os geradores solares são o foco da pesquisa por integrarem as principais fontes de
energia renovável. Particularmente, o estado de Minas Gerais tem uma posição
geográfica favorável à utilização dessa fonte de energia.
 Objetivo: O  objetivo do estudo realizado é apresentar uma abordagem conceitual,
técnica, analítica, socioambiental e econômica sobre o problema de implementação das
redes fotovoltaicas, considerando a concessionária responsável pela distribuição de
energia elétrica. 
São desenvolvidas análises técnicas, econômicas e socioambientais sobre custos e
benefícios envolvidos nas operações com microrredes. Metodologia: De início a
pesquisa começa com o estudo e familiarização com o tema, tendo como fontes,
artigos científicos e tecnológicos especializados sobre as tecnologias de produção de
energia fotovoltaica.
No mesmo contexto, são realizados estudos sobre a legislação e procedimentos
utilizados para a instalação de uma microrrede de energia elétrica, incluindo-se neles,
os estudos de viabilidade econômica e socioambiental.
Os estudos de caso para a validação do problema, levarão em consideração os 
recursos como as ações de gerenciamento pelo lado da demanda, o fornecimento de
energia por parte das concessionárias e a geração de energia a partir de redes
Resultados: A energia solar é uma fonte de energia alternativa, isso devido a grande
incidência de raios solares sobre a superfície terrestre, contribuindo diretamente e
indiretamente sobre outras formas de energia renovável, como exemplo a energia
eólica, onde o sol aquece cada ponto da terra de maneira distinta fazendo com que gere
circulação de ar diferentemente em cada ponto.
A fonte de tecnologia solar tem grandes vantagens, também porque tem como
componente o silício utilizado na fabricação das placas. Afinal, este é o segundo
elemento mais abundante encontrado na terra. Não obstante o alto custo da tecnologia
nos mercados, este tem mostrado expressiva queda ao longo dos anos, podendo-se, em
virtude disso, ajudar a estimular a expansão do seu uso com inúmeras vantagens para
os consumidores finais.
A primeira geração de células fotovoltaicas que aplica na prática as teorias elaboradas
em laboratórios, é baseada em células de silício cristalino (c-Si) de junções wafers de
aproximadamente 180&#613;m. Por causa da alta qualidade desse tipo de célula, os
seus custos de produção são altos e deixando o seu payback energético variar entre 5 a
7 anos. Mesmo com o alto custo, essa célula ainda é a opção mais viável no momento.
 Conclusão: As microrredes de energia elétrica podem proporcionar benefícios
consideráveis aos consumidores de energia elétrica e à sociedade como um todo. Esses
benefícios só podem ser alcançados mediante o entendimento por parte de
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consumidores mediante alguma interação de interesses envolvendo os serviços
concessionários, onde os interesses socioambientais e econômicos sejam visados.
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