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A rede
elétrica
inteligente
A junção da tecnologia digital com a
Ínfraestrutura de energia vai movimentar
um setor da economia que há muito
tempo não sabe o que é inovação
LUIZA DALMAZO

E
nergia eólica, solar e nuclear. Tur-
binas instaladas em alto-mar pa-
ra transformar o vaivém das on-
das em eletricidade. Queima de

biomassa. Etanol de segunda geração.
Carro elétrico. Eletrodomésticos eco-
nômicos. Nos últimos anos falou-se —
e investiu-se — como nunca em inova-
ções nas duas pontas do setor de ener-
gia: a geração e o consumo. Mas um
elemento fundamental sempre ficou em
segundo plano: as redes que transpor-
tam a eletricidade de um lado para o
outro. Desde os tempos de Thomas Edi-
son, mais de 100 anos atrás, a tecnolo-
gia de distribuição e medição do con-
sumo de eletricidade pouco mudou. O
símbolo disso é o medidor de consumo
encontrado em nossas casas. Em tem-
pos de internet de alta velocidade sem
fio e telefones inteligentes, o equipa-
mento eletromecânico é uma relíquia.
Mas isso finalmente deve mudar. Uma
onda de inovações que levam a inteli-
gência da internet às redes de energia
vai ajudar as empresas de eletricidade
a entender e a reduzir os desperdícios e

dar informações para que os consumi-
dores possam planejar seus gastos, O
tão falado uso eficiente da eletricidade,
um recurso que custa cada vez mais
caro para o planeta e para seus habitan-
tes, está à vista.

A primeira novidade — e que será
decisiva para o sucesso das redes inteli-
gentes — estará nas residências. Os
tradicionais medidores de luz serão
substituídos por uma nova geração de
leitores. Equipados com chips e conec-
tados à internet (pela própria rede elé-
trica ou por conexões sem fio), esses
equipamentos podem transmitir os da-
dos do consumo automaticamente para
a empresa elétrica. Em vez de enviar
legiões de técnicos às ruas com a única
missão de anotar números marcados em
relógios, as companhias de eletricidade
poderão receber os dados de consumo
em intervalos curtos — a cada 15 minu-
tos, por exemplo. O sistema também
permitirá detectar quedas de forneci-
mento com muito mais rapidez e preci-
são. "'Isso significa mandar a equipe e
os equipamentos certos para um local
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com problemas e restabelecer o forne-
cimento com mais rapidez", afirma El-
ton Tiepolo, da área de serviços públicos
da IBM. A IBM falando de eletricidade?
Sim. A companhia anunciou investi-
mentos de até 5 bilhões de dólares em
tecnologias ligadas às redes inteligen-
tes. Além da Big Blue, empresas do
setor de tecnologia da informação, co-
mo Cisco, Intel e Google, já têm proje-
tos para dotar as redes elétricas de inte-
ligência. Novas companhias surgidas no
Vale do Silício também estão de olho
nesse mercado nascente. A SilverSpring
Networks, criadora de uma plataforma
técnica para as empresas elétricas, já
recebeu mais de 200 milhões de dólares
de investidores de risco.

Um dos motivos para o interesse des-
sas empresas é o tamanho do mercado.
O governo americano anunciou a cria-
ção de um fundo de 4,5 bilhões de
dólares para estimular avanços
na área. Estimativas recentes
apontam que a instalação de
sensores, medidores inte-
ligentes e equipamentos
de comunicação e
transmissão poderá
movimentar 20 bi-
lhões de dólares em
todo o mundo. O pre-
ço de um leitor da
nova geração é apro-
ximadamente 120 dó-
lares, sem contar os cus-
tos de instalação e dos
upgrades necessários em suas
estruturas existentes para lidar
com a montanha de novos dados que
passarão a circular. Existem projetos em
estágio avançado na Itália. Nos Estados
Unidos, o estado da Califórnia saiu na
frente no uso dos leitores inteligentes:
já existem 5,5 milhões de unidades em
uso. Por aqui, a previsão da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é
que, até o final do ano, as especificações
dos leitores inteligentes estejam defini-
das para que em 2010 comecem os in-
vestimentos para a substituição dos 63
milhões de leitores existentes no país.
Ainda não há definição de prazos para
a troca, mas o impacto da nova tecno-
logia promete ser grande: estima-se que
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o prejuízo das empresas elétricas, por
furtos ou problemas técnicos, seja de
7,5 bilhões de reais por ano.

Um dos nomes chamatívos para as
redes de nova geração é "internet da
eletricidade", mas talvez o nome mais
preciso seja "internet das coisas". A
instalação dos novos medidores será
somente o primeiro passo. A conse-
qüência natural será a integração de
todos os aparelhos que são ligados na
tomada. Hoje, quem recebe uma conta
de luz pode comparar o consumo de um
mês em relação a outro somente no va-
lor a ser pago ou então em quilowatt-
hora, um dado que faz pouco sentido

para a maioria dos mortais. As informa-
ções que todos gostariam de ter são
outras: quanto gasto por mês com meu
chuveiro? Qual é o custo mensal que
tenho com o aquecedor elétrico nos me-
ses de inverno? Quanto poderia econo-
mizar se aumentasse em meio grau a
temperatura da geladeira?

"QUANDO ENTENDEM O VALOR DA
energia, as pessoas imediatamente pas-
sam a evitar o desperdício", diz Ernesto
Cavasin, gerente da área de sustentabi-
lidade da PricewaterhouseCoopers. Pro-
jetos pilotos realizados nos Estados
Unidos mostram que, de posse de infor-
mações detalhadas, uma residência po-
de reduzir, em média, 10% seu consumo
de eletricidade. Outra novidade que de-
ve vir na esteira das redes inteligentes
são planos mais flexíveis. Assim como
empresas de telefonia oferecem descon-
tos em horários de baixo movimento, as
elétricas poderiam criar preços diferen-
ciados fora dos picos de consumo. Por
meio de portais na internet ou de dis-
plays instalados nas casas, as empresas
poderiam informar os horários mais
vantajosos para ligar a lava-louça.

Os cenários futuristas vão muito além
disso. Conectada à empresa elétrica, a
própria lava-louça pode começar a fun-
cionar somente no horário em que a
energia estiver com o melhor preço. Ou-
tra possibilidade: usar a energia arma-
zenada na bateria do carro elétrico para
abastecer a casa caso os preços estejam
altos demais. Até mesmo a cogeração
de energia pode se espalhar com a aju-
da das redes inteligentes: residências ou
empresas equipadas com painel solar
venderiam para o sistema a energia ge-
rada e não utilizada. Tudo isso ainda vai
levar muitos anos para acontecer, é cla-
ro. Mas algumas mudanças poderão ser
percebidas logo. "Temos de pensar nu-
ma evolução, não em revolução", diz
John O' Farrel, vice-presidente da Sil-
verSpring Networks. "A comparação
ideal é com a internet. Ela começou
devagar, no fim dos anos 90. Havia pou-
cos serviços, o acesso custava caro e
assim por diante. Hoje, está em toda
parte. Com as redes inteligentes vai
acontecer o mesmo." •
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