
Uma revolução chamada: Microgrid
Sistema pioneiro no Brasil é ativado em queda de energia e comprova a eficiência

do biogás em meio à crise hídrica

A Granja São Pedro Colombari, localizada em São Miguel do Iguaçu, no Oeste
Paranaense, representa um modelo de negócio pioneiro no estado do Paraná e no
Brasil. A propriedade, integrante de uma unidade de referência tecnológica na
região, mantém um sistema de geração distribuída a biogás, que agora pode operar
de forma ilhada num arranjo chamado de microrrede, fornecendo energia para
unidades consumidoras vizinhas e solucionando assim as quedas de energia
elétrica advindas da concessionária. A solução aumenta a confiabilidade da rede de
distribuição e tem potencial para minimizar as perdas com as constantes quedas de
energia elétrica em áreas rurais.

Marco na geração de energia

No dia 03 de outubro houve um marco na geração de energia. A região Oeste sofreu
com a queda de energia proporcionada por uma tempestade. Nas áreas rurais,
diversos proprietários dependentes da concessionária local sofreram com o
desperdício de suprimentos. Porém, na Granja Colombari entrou em operação a
geração ilhada formando uma microrrede entre a unidade geradora e alguns
consumidores no entorno. A energia gerada a partir do biogás foi exportada para
outras 3 unidades consumidoras constituintes da microrrede que, por 2 horas e 10
minutos, não sentiram os efeitos da queda de energia elétrica. Não há registro de
evento semelhante no Brasil com fornecimento de energia em microrrede a partir do
biogás.

A Granja São Pedro Colombari foi a escolhida para inaugurar o primeiro projeto do
tipo no país, pois possui as características essenciais para a execução de um
projeto focado na geração e distribuição de energia gerada a biogás. O projeto
nasceu do protagonismo da Itaipu Binacional em desenvolver projetos de energia
renovável no país e com esses princípios, financiou a iniciativa. O caso também
contou com a Copel na atuação no auxílio de procedimentos de acesso e definição.
Por sua vez, o CIBiogás em conjunto com a Granja São Pedro desenvolveu o
sistema de biodigestão de controle do biogás e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI)
apoiou fortemente o desenvolvimento de estudos da rede.

Rogério Meneghetti, gestor de projetos de energias renováveis na Itaipu Binacional,
da Itaipu Binacional, comenta que a nível nacional e a longo prazo, a diversificação
de fontes é essencial para garantir a segurança energética e o crescimento
econômico de um país, pois a dependência de uma única fonte pode demonstrar um
risco, visto que há chances de desabastecimento, o que afeta a economia do



território. Em regiões menores, a opção se mostra como uma alternativa muito
necessária.

“Pensando no curto prazo e mais regionalizado, a segurança energética também é
muito importante dado às demandas que são necessárias nos nossos processos
produtivos atuais, e o biogás que é uma fonte geralmente que está no meio rural é
um ótimo meio para diversificar nossa geração e também gerar na ponta dos
sistemas de distribuição.”

A solução proporciona para os consumidores uma nova forma de reaproveitar os
dejetos da propriedade e reduzir os prejuízos causados pelas quedas repentinas de
energia que acabam impactando a atividade econômica do local com grandes
prejuízos financeiros. Com o cenário delicado frente à crise hídrica, o biogás surge
como uma alternativa pró bioeconomia e com eficiência para assegurar o
fornecimento de energia das propriedades que investem nessa opção.

Breno Pinheiro, engenheiro eletricista do CIBiogás afirma que a solução é uma
ótima saída para propriedades que produzem grandes quantidades de dejetos
orgânicos e apostam em uma alternativa viável economicamente, pois transforma
um passivo orgânico em uma ativo energético de forma surpreendente.”Sem dúvida,
o biogás é fonte de energia renovável disponível em propriedade rurais com a
melhor viabilidade, pois reúne saneamento ambiental com segurança energética. E
agora com a microrrede, um novo horizonte de possibilidades se abre para o setor
elétrico e para a geração distribuída no Brasil”

Destaque no Paraná e no Brasil

A Granja continua a ser um projeto de destaque, pois o sistema de inovação de
energia na propriedade foi o primeiro a se conectar na rede elétrica em Geração
Distribuída antes da Resolução Normativa n°482/2012. A família Colombari,
responsável pelo local, participa atualmente de um arranja de microrrede, opção que
facilita a manutenção no fornecimento de energia em caso de risco de falhas na
rede de consumo exclusivo e de propriedades próximas, pois garante o
abastecimento até a volta da rede comum, gerando um backup de energia, assim
como aconteceu no último dia 03.

Pedro Colombari comenta sobre como a rede foi eficiente nesta situação, garantindo
que a Granja e demais propriedades estivessem seguras energeticamente frente ao
temporal que ocorreu. O produtor diz que como o meio rural está com uma demanda
grande de energia elétrica, não só relacionada à quantidade, mas também à
qualidade e evitar esses momentos de ausência de energia principalmente no setor
pecuário é essencial para os produtores, pois o prejuízo é enorme.



“Quando houve o temporal, a microgrid conseguiu atuar nesse período e já auxiliou
as outras propriedades que estão no sistema porque a fornecedora ficou cerca de
três dias sem poder oferecer energia e neste tempo o sistema ficou em operação.
Sobre a questão da crise hídrica, eu acredito que da mesma maneira que a geração
distribuída já contribui, a microgrid pode estar auxiliando em momentos de consumo
de pico.” O produtor complementa dizendo que o sistema dá o suporte necessário
para incentivar novos projetos de geração alternativa, agregando à GD e atendendo
a necessidade da concessionária que precisa fazer altos investimentos na rede de
distribuição.

O sistema de microgrid veio para ficar no setor elétrico nacional. Pelo grande
potencial energético do país, o biogás e suas aplicações têm grande impacto tanto
na redução da emissão de gases poluentes quanto na movimentação da energia
circular no Brasil. Nesse quesito, a fonte apresenta diversas vantagens relacionadas
à gestão de resíduos, tais como: a não intermitência, a produção descentralizada e
claro, a transformação de um passivo em um ativo energético.

Julio Omori é responsável pelo setor de Smartgrids da COPEL Distribuição e conta
que o desenvolvimento das microrredes é uma forte tendência no mercado de
energia, uma vez que o sistema une as questões sobre a geração, acumulação,
comunicação e automação no sistema elétrico.

“Nós estamos chegando em um nível de comunicação e automação no sistema
elétrico que está permitindo cada vez mais agregar de forma inteligente os recursos
energéticos distribuídos e o biogás certamente tem o seu protagonismo.”

As oportunidades em meio ao cenário econômico nacional diante das microrredes
podem ser positivas, visto que há um desejo sobre o impulsionamento das fontes
renováveis de energia no Brasil. Em relação à Granja Colombari, a grande produção
de suínos, vinculada à necessidade de destinar corretamente os resíduos, se tornou
em uma nova chance para potencializar as características ambientais no Oeste do
Paraná que apoia, consequentemente, a atuação sustentável do agronegócio.

Microgrids em meio à crise hídrica

Quanto à crise hídrica, em agosto o Governo do Estado do Paraná divulgou a
extensão da situação de emergência hídrica em todo o estado, a fim de reduzir os
prejuízos causados pela falta de chuva e priorizar o abastecimento da população.
Ainda que o volume de chuva em algumas cidades do Paraná parecem ter sido
excessivos, é importante manter a atenção em todo o cenário nacional, visto que há
muitas propriedades rurais que continuam a perder a produtividade devido à falta de



energia, e a microgrid pode ser uma solução mais do que viável para esses casos
como um grande auxílio dentro do ambiente produtivo.

Rafael Gonzalez, diretor presidente do CIBiogás, conta que a microrrede é uma
tendência da modernização do setor elétrico brasileiro e está nas diretrizes
estratégicas do Centro. Afirma ainda, que o CIBiogás busca contribuir com os
conhecimentos práticos desse novo modelo de negócio, transformando uma
experiência real para que o setor de biogás e energias renováveis seja ainda mais
reconhecido por garantir a segurança energética local, acima de tudo para manter
as cadeias produtivas e contribuir efetivamente para um processo produtivo com
menos emissões de gases de efeito estufa (GEE).

“A microrrede utilizando o biogás representa um novo passo para a modernização
do setor elétrico brasileiro, garantindo resiliência e segurança nos ambientes
produtivos, uma vez que pode atuar justamente na instabilidade das redes de
distribuição de energia local. É inovação a disposição do setor elétrico brasileiro.”

Atualmente, a Granja São Pedro Colombari produz 1.000 m³/dia de biogás e 37.800
kWh/mês em energia elétrica, oportunizando o fortalecimento de arranjos locais; a
melhora da qualidade energética e claro, novos negócios focados na geração de
energia próxima da carga. Além disso, a alternativa colabora com a qualidade de
vida dos produtores das demais propriedades nos arredores da região devido a
diminuição da poluição ambiental e desperdício econômico, revolucionando o
cenário energético do país de modo sustentável e positivo em variados aspectos.


