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1 – INTRODUÇÃO

Nas redes elétricas na Europa, os usuários com potência aproximadamente de 100
kW são tipicamente alimentados diretamente a partir da rede de distribuição em média
tensão (> 1 kV) e, nos casos com potência aproximadamente de 6000 kW, diretamente a
partir da rede em alta tensão (> 30-45 kV). Condições semelhantes são encontradas
também em países fora da Europa.
O usuário tem a tarefa de instalar uma estação de transformação para baixar a
tensão fornecida aos valores nominais das linhas elétricas internas e das cargas.
Em países como Itália, França e muitos outros, em que a geração e distribuição de
eletricidade eram atribuídas, exclusivamente ou predominantemente, a um organismo
nacional, a alimentação das cargas excluía a possibilidade de que o usuário pudesse gerar
sua própria energia para utilizá-la ou para trocá-la com a rede de distribuição. Faziam
exceção casos de grandes usuários conectados à rede de alta ou muito alta tensão. Em
qualquer caso, as ligações da rede elétrica de alta tensão com a rede elétrica local do
usuário ativo eram diferentes para a absorção de energia pelos aparelhos utilizadores e
para o fornecimento da energia produzida localmente.
Hoje, a recente liberalização do mercado da energia na Europa introduziu,
estabelecendo um endereço dado pelas diretrizes comunitárias e pelos dispositivos legais
nacionais, a possibilidade de produção distribuída de eletricidade por uma pluralidade de
agentes, como usuários ativos, conectáveis ou já conectados na rede de distribuição de
energia elétrica em média tensão e baixa tensão (não maior de 1 kV).
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A atual atenção, para a oportunidade de diversificação das fontes de energia e de limitação
do uso dos combustíveis fósseis na salvaguarda do ambiente, empurra a Europa, assim
como muitos outros países ao redor do mundo, para difundir o uso das fontes de energia
renováveis, e em primeiro lugar, na conversão destas fontes em eletricidade.
São incentivados, portanto, utilizadores das redes de distribuição de energia elétrica para
produzir a sua própria energia proveniente das fontes renováveis, de modo que envolvem
uma troca de energia com as mesmas redes em um sistema de compensação.
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