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Introdução: As microrredes de energia emergem como recursos tecnológicos para o
fornecimento de energia elétrica com expressivos potenciais para interagir com  os 
sistemas elétricos de potência convencionais e para agregar significativos benefícios
no atendimento de segmentos de consumidores finais. Na hierarquia do consumo de
energia, os segmentos industrial e residencial representam a primeira e segunda
posição na participação do mercado. Diante da pressão do consumo, os sistemas de
potência devem, por sua missão e da legislação, prover eletricidade a custos efetivos
para a remuneração sobre os investimentos. Entretanto, para o consumidor pairam
incertezas quanto aos custos e disponibilidade.  Objetivo: Explorar os contextos da
disponibilidade do recurso energético solar, do desenvolvimento tecnológico das
fontes solares, das tecnologias de armazenamento e condicionamento das variáveis
elétricas, para demonstrar a viabilidade técnica, econômica e socioambiental da
implantação de microrredes de energia elétrica para o atendimento de consumidores
residenciais.   Metodologia: Tem-se como base a pesquisa e explicitação do estágio de
desenvolvimento atual das tecnologias elétricas associadas às microrredes de energia
elétrica, os recentes avanços e aprimoramentos nos escopos legal, regulatórios e
normativos. A partir disso, são apontadas as oportunidades para os consumidores
usufruírem de recursos eletro-energéticos, a partir da possibilidade da implementação
de instalações elétricas que  incorporem as ações de auto-geração elétrica e de
gerenciamento pelo lado da demanda. Finalmente, um estudo de caso é apresentado
para a validação das análises e constatações.  Resultados: As instalações elétricas
consumidoras, em particular de consumidores residenciais podem se prestar como
ativas, na perspectiva da implantação de suas microrredes. Essas microrredes podem
operar isoladamente ou em interação com os sistemas de distribuição concessionários.
A legislação, regulamentos e normas da área, têm apresentado avanços não
desprezáveis para propiciar  a convivência com esse mercado, que pode ser visto como
moderno e com novos paradigmas, por permitir a participação de novos players e
investidores.
Com as incertezas e custos sempre presentes no setor de energia elétrica, a postura dos
consumidores deve se interessar pela incorporação de suas microrredes, como forma
de solução diante dessas incertezas.
Os custos de investimento inicial são sensíveis em geral , porém se remuneram no
ciclo de vida da microrrede. Em contrapartida, os custos de operação são baixos. A
expansão das microrredes influencia novas oportunidades de trabalho, representadas
por demandas sobre o desenvolvimento e manutenção de componentes e sistemas
inteligentes.  Conclusão: As microrredes de energia elétrica devem ser previstas já na
fase de projeto das edificações residencias, por questões de estética e segurança.
Entretanto, esta recomendação não inviabiliza a sua integração em edifícios já
existentes e em uso. Os projetistas de instalações devem procurar oferecer a integração
de mirorredes em projetos.

Palavras-chave: Microrrede de energia. Instalação elétrica. Energia renovável. 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Agências de fomento: Unileste

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


