
MICRO REDES DE ENERGIA ELÉTRICA: OPERAÇÃO, SEGURANÇA E
CONFIABILIDADE EM MERCADOS DESREGULADOS

Manuel Camela RAFAEL (Unileste); Ronan Pinheiro LOUZEIRO (Unileste); Thiago Henrique de

Oliveira MENDES (Unileste)

Introdução: Este trabalho apresenta o estudo da integração das microrredes em
mercados desregulados de energia, com ênfase no mercado brasileiro, a fim de avaliar
os aspectos de operação, segurança e confiabilidade. Além disso, são realizados
estudos em ambiente computacional, utilizando-se softwares simulight e retscreen, a
partir dos quais, são feitas simulações de casos de microrredes nos modos conectado e
isolado, com o intuito de avaliar o comportamento em diversas situações de operação. 
 Objetivo: Realizar o estudo das microrredes no que tange a operação, segurança e
confiabilidade em mercados desregulados, com ênfase no mercado brasileiro.
Metodologia: Avaliar a integração de microrredes em uma perspectiva de mercado
desregulado com ênfase no setor elétrico brasileiro. 
Realizar estudo e simulação por meio de programas simulight e retscreen de casos
isolados e conectados à rede elétrica. 
Realizar estudo de caso avaliando a interligação de microrredes na rede elétrica e
comparar os resultados obtidos com os dados simulados em softwares. 
 Resultados: Espera-se demonstrar os impactos da integração das microrredes no
mercado brasileiro de geração de energia competitivo, no que tange a operação,
segurança e confiabilidade, bem como, demonstrar seus benefícios e perspectivas de
crescimento no país. 
 Conclusão: Percebe-se, com base nos estudos realizados, que as microrredes de
energia, pelo seu caráter renovável e de baixo impacto ambiental, representam uma
excelente alternativa rumo ao desenvolvimento energético sustentável. No entanto,
grandes desafios ainda precisam ser vencidos, em vista a consolidar a microgeração
como forma de geração competitiva e viável.
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