
Microrrede 
 

NARRADOR: Ventos fortes podem fazer com que galhos de árvores e detritos entrem em contacto com 
linhas elétricas ativas, danificando o nosso equipamento e causando um incêndio florestal. Para ajudar a 
prevenir incêndios florestais, podemos ter de interromper o fornecimento de energia durante condições 
climáticas adversas. Tal é conhecido como corte de energia para segurança pública. Sabemos que deixar 
de ter energia causa perturbações na vida e é por isso que estamos a ouvir os nossos clientes e a 
encontrar formas de reduzir o impacto de eventos de corte de energia para segurança pública sem 
comprometer a segurança. Para melhorar a situação dos cortes de energia para clientes e comunidades, 
estamos a instalar e preparar microrredes de distribuição e subestação para reduzir o número de 
pessoas afetadas pelos cortes de energia. Uma microrrede é uma fonte de energia local que pode 
operar independentemente da rede elétrica principal. Para apoiar os nossos clientes, preparamos 
microrredes nas áreas mais prováveis de experienciarem um corte de energia por razões de segurança 
pública. As microrredes, quando seguras para gerar energia, usam a geração temporária para ajudar a 
manter a energia ligada para serviços críticos e em algumas comunidades em áreas propensas a 
incêndios durante um corte de energia. Quando determinamos as localidades que podem precisar de 
uma microrrede, temos em conta vários fatores. Verificamos quantos cortes de energia a localidade já 
experienciou. Simultaneamente, avaliamos também se um projeto de segurança contra incêndios 
florestais, como o sistema de aumento da resistência ou a segmentação, poderia reduzir a necessidade 
de uma microrrede nessas áreas.  Se determinarmos que precisamos de desligar a energia durante 
condições atmosféricas severas, os clientes perto de uma microrrede receberão informações sobre se 
podemos manter a energia com segurança na microrrede próxima. Os clientes poderão sofrer uma 
breve interrupção, até quatro horas, durante um corte de energia por razões de segurança pública, 
enquanto estão desligados da rede principal e ligados à microrrede. Os clientes receberão notificações 
contínuas sobre o evento e a microrrede ao serviço da sua comunidade. Tenha em atenção que pode 
ouvir ruído do gerador ou ver atividade adicional, se viver numa área servida por uma microrrede. A 
responsabilidade mais importante da PG&E é a segurança dos seus clientes e comunidades. Por causa 
disso, os cortes de energia continuam a ser uma ferramenta necessária como último recurso. À medida 
que continuamos o nosso trabalho para melhorar rapidamente a segurança do nosso sistema, estamos a 
evoluir e a melhorar para reduzir o impacto das interrupções de energia por motivos de segurança 
pública nos nossos clientes. Para mais informações, aceda a pge.com/microgrids. 


