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Convergência elétrica
Brasil inicia debate sobre evolução para redes elétricas inteligentes, uma
revolução na infraestrutura de redes que demandará fortes investimentos em
telecomunicações e TI, e pode criar novos competidores em telecom.

N
o setor elétrico, ao redor
do mundo inteiro, não se
fala em outra coisa: smart
grid. O termo em inglês foi
cunhado para expressar o

conceito de rede elétrica inteligente.
Trata-se de uma rede na qual todos os
seus componentes, desde a geração até
a distribuição de energia, se comuni-
cam e podem ser monitorados e con-
trolados remotamente. É a digitalização
da rede elétrica, o que propiciará uma
série de novos serviços para os consu-
midores, além de facilitar a adesão de
fontes renováveis de energia ao siste-
ma de distribuição. No futuro, o consu-
midor poderá escolher de que fonte
quer consumir sua energia (hidrelétri-
ca, solar, eólica etc). E se ele próprio
gerar energia em casa, poderá vender
seu excedente para a rede. Para cons-
truir essas novas redes elétricas serão
necessários enormes investimentos em
telecomunicações e TI pelas Utilities.
Além disso, a própria rede a ser cons-
truída coloca as empresas de energia
em condições melhores de oferecer
serviços convergentes, incluindo os de
telecomunicações.

Nos EUA, a evolução para smart
grids é uma das prioridades do plano de
recuperação econômica proposto pelo
presidente Barack Obama. No Brasil,
entidades do setor elétrico preparam
uma proposta a ser apresentada ao
governo federal para o desenvolvimento
de um programa brasileiro de redes
elétricas inteligentes.

O sistema elétrico no Brasil, e na
maior parte do mundo, é antigo e defa-
sado. Apenas 7,4% dos 63 milhões de
medidores do País são eletrônicos. O
resto ainda é eletromecânico, o que
requer leitura presencial e é mais susce-
tível a fraudes. "Se Thomas Edison visse
as redes elétricas de hoje em dia reco-
nheceria todos os seus componentes.
Não acredito que aconteceria o mesmo
com Marconi se ele visse as redes de
telecomunicações atuais. O sistema elé-



tricô não evoluiu com a mesma veloci-
dade que o de telecomunicações", com-
para Dymitr Wajsman, diretor da
Associação de Empresas Proprietárias
de Infraestrutura e de Sistemas Privados
de Telecomunicações (Aptel).

Não faltam razões para incentivar
as empresas de energia a digitaliza-
rem suas redes. A primeira delas, pelo
menos no Brasil, é o combate às frau-
des, ou às "perdas não técnicas", eufe-
mismo usado por fontes do setor. O
vice-chairman do Utilities Telecom
Council (UTC, associação norte-ameri-
cana que defende os interesses das
empresas de energia no setor de tele-
comunicações), Troy West, lista outros
motivos: o envelhecimento da infraes-
trutura, a dificuldade em repor técni-
cos experientes que se apo-
sentam e a necessidade de
diversificar as fontes de ener-
gia ligadas à rede.

A migração para smart
grids, contudo, não será feita
da noite para o dia, pois
requer investimentos pesados
não apenas na compra e ins-
talação de equipamentos, mas também
em pesquisa e desenvolvimento. Além
disso, será preciso realizar adequações
regulatórias para permitir uma série de
novos serviços, como flexibilidade tari-
fária de acordo com a fonte de energia
e o surgimento do modelo pré-pago de
eletricidade. Tudo isso faz com que as
projeções mais otimistas para uma
migração completa ao smart grid no
Brasil sejam de dez anos. Ou seja: é
um projeto de longo prazo, mas que
está na ordem do dia das empresas
elétricas. "As redes de energia muda-
rão nos próximos 20 anos o que não
mudaram nos últimos cem", prevê
Gadner Vieira, executivo da área de
soluções para Utilities da IBM.

Praticamente todos os grandes for-
necedores de infraestrutura estão de
olho no mercado que será aberto com
essa migração. Em setembro,
durante um evento da Aptel
sobre o tema, lá estavam
Alcatel-Lucent, Ericsson, IBM,
Lógica, Motorola e Siemens,
todas ávidas por conquistar
clientes no setor elétrico.
Algumas apresentaram cases
no exterior como credencial: a
Ericsson, por exemplo, firmou
contrato de dez anos com a
distribuidora italiana Acea

"AS REDES DE ENERGIA
MUDARÃO NOS

PRÓXIMOS 20 ANOS O QUE
NÃO MUDARAM NOS

ÚLTIMOS CEM"
Gadner Vieira, da IBM

para desenho de sua rede de
telecomunicações. Ninguém
se arrisca a prever quanto as elétricas
terão que investir em telecomunicações,
mas todos dizem que será um volume
expressivo. Especialistas lembram que a
maioria das redes de telecomunicações
dessas empresas no Brasil hoje estão

O SISTEMA ELÉTRICO NO BRASIL E NA
MAIOR PARTE DO MUNDO, É ANTIGO E

DEFASADO. APENAS 7,4% DOS 63 MILHÕES
DE MEDIDORES DO PAÍS SÃO ELETRÔNICOS

defasadas, utilizando ainda protocolos
proprietários, pouca banda e falta de
gerenciamento unificado.

Medição inteligente
Na opinião de especialistas, o pri-

meiro passo na evolução para smart
grids consiste em mudar os medidores,
adotando aparelhos não apenas eletrô-
nicos, mas inteligentes. Isso significa
ter um medidor com comunicação bidi-
recional, que permita o tráfego de
informações entre a distribuidora e o
consumidor. Já existem modelos com
display, onde o cliente pode consultar a
tarifa de energia e, assim, planejar
melhor o seu consumo, aproveitando
horários em que o preço é mais bara-
to. "No futuro o medidor será um apa-
relho bonito. Ele não ficará mais
escondido debaixo da escada. Vai ser

posto na sala da casa", brin-
ca o presidente da Aptel,
Pedro Jatobá.

É justamente na comuni-
cação com os medidores que
as elétricass.terão que inves-

tir mais em redes de teleco-
municações. Hoje, a maioria
tem cabos de fibra óptica
acompanhando suas linhas
de transmissão, mas poucas
têm redes para a chamada
"última milha", ou seja, a
casa do cliente. Há várias
opções tecnológicas para
essa função, desde as redes
celulares, até o próprio
powerline Communications
(PLC), ou mesmo WiMesh e

WiFi. No caso de clientes industriais
de alto consumo, o investimento em
fibra óptica pode ser justificado. "Não
existe uma tecnologia de telecomuni-
cação preferencial", garante Wajsman,
da Aptel. Para cada rede, localidade
ou tipo de cliente, a escolha pode ser
diferente. Na prática, o que acontecerá
é que as elétricas terão também uma
rede de acesso de telecomunicações.
Ou precisarão contratar uma, o que
faz com que empresas de banda larga
e telefonia observem atentamente a
movimentação das Utilities nos próxi-
mos anos. Para não falar nos grandes
fornecedores de infraestrutura e TI,
que atuam tanto no setor elétrico
quanto no de telecom.

Várias distribuidoras brasileiras de
energia já utilizam medidores eletrôni-
cos em pequena escala. Geralmente
eles são instalados em comunidades
carentes, onde o índice de fraude é alto,
ou junto a clientes industriais, onde o
consumo é grande. A Light, distribui-
dora que atua em 31 municípios do Rio
de Janeiro, é uma das que mais sofre
com fraudes: a empresa calcula que
4702 GWh foram furtados de sua rede
em 2008, o que significa um ano inteiro
de consumo de energia no Espírito
Santo, por exemplo. Para combater o
problema, a Light instalou 42 mil medi-
dores eletrônicos em áreas carentes
onde havia maior incidência de fraude.
O resultado foi imediato: as perdas não
técnicas, que representavam 58% da
energia distribuída nessas comunida-
des, caíram para 18%. Em áreas
nobres, onde também havia furto,
foram postos 36 mil medidores inteli-
gentes, o que diminuiu de 23% para 9% O

"NO FUTURO, O MEDIDOR SERÁ UM APARELHO BONITO.
NÃO FICARÁ MAIS ESCONDIDO DEBAIXO DA ESCADA"
Pedro Jatobá, da Aptel
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as perdas não técnicas.

O Grupo Rede, que admi-
nistra a Celpa no Pará, conse-
guiu recuperar 10% da sua
receita que até então era per-
dida com fraudes em comuni-
dades carentes após instalar
96 mil medidores eletrônicos.
"A pobreza leva à clandestinidade e ao
roubo de energia com fraude em medi-
dores. Isso impacta na tarifa de todos.
E quando não se paga conta, acontece
desperdício. Vimos casos de geladeiras
sendo usadas para refrigerar ambien-
tes", descreve Alan Kardec, executivo
do grupo Rede.

A Aneel pretende publicar uma
regulamentação para definir requisi-
tos básicos dos medidores eletrônicos
em baixa tensão e estipular diretrizes
para a substituição dos medidores ele-
tromecânicos no Brasil. A intenção é
dar preferência para medidores que
usem padrões abertos e interoperá-
veis, explicou Paulo Henrique Silvestri,
superintendente da agência. No exte-
rior, alguns órgãos reguladores exigi-
ram a instalação de medidores eletrô-
nicos e determinaram prazos para o
cumprimento. A questão é se as elétri-
cas podem ou não repassar o custo
para as contas de luz. Nos EUA, a
CenterPoint foi autorizada a aumentar

"NÃO ACREDITO QUE POSSAMOS
MONTAR SMART GRIDS COM AS REDES

CELULARES COMERCIAIS"
Troy West da UTC

em US$ 3 cada fatura de ele-
tricidade para bancar os
medidores eletrônicos. Na
Espanha, a Iberdrola teve
que fazer o investimento sem elevar
em um centavo sequer as tarifas.

Depois dos medidores inteligentes,
o segundo passo na construção de
uma smart grid é dotar todos os com-
ponentes da rede elétrica de sensores
de monitoramento. Isso tornará possí-
vel controlar com mais eficiência a
rede, além de prevenir panes de equi-
pamentos. Com isso, várias tarefas se
tornarão automatizadas. A disponibili-
dade da rede aumentará e o Opex será
reduzido. A intenção é chegar a um
ponto em que a rede consiga se auto-
diagnosticar e se auto-consertar. É o
que especialistas chamam de "self-he-
aling grid". Mais uma vez as redes de
telecomunicações serão essenciais,
pois os sensores precisarão se comu-
nicar entre si e com os centros de
controle das elétricas.

A etapa final de uma smart
grid consiste em mudar a
topologia da rede elétrica,
hoje muito centralizada em
poucas fontes de geração. Em
uma smart grid haverá a des-
centralização dessa topologia,
agregando fontes de energia
renováveis espalhadas por
diversos pontos da rede e
podendo vir até das residên-
cias dos consumidores. É o

conceito de "geração distribuída". Como
algumas dessas fontes são interruptivas,
ou seja, não fornecem energia constan-
temente, é necessário que a rede seja
realmente inteligente para lidar com a
oscilação da geração.

Há também uma questão relacio-
nada aos carros elétricos, que tendem
a se tornar mais populares no futuro.
A expectativa de especialistas é de
que cada carro elétrico seja tratado
como um cliente em separado, com
uma conta própria de eletricidade. Ou
seja: quando o motorista plugar seu
carro em uma tomada, a energia con-
sumida será faturada na conta do
automóvel, não na conta do local
onde está a tomada. Cada carro terá
portanto um medidor individualiza-
do. E as empresas de distribuição
terão que se organizar para permitir 
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o "roaming elétrico", afinal, os carros
serão clientes móveis.

Programa brasileiro
Os governos de diversos países estão

se movimentando para modernizar suas
redes de energia. Nos EUA, smart grid é
uma prioridade. O governo federal nor-
te-americano irá financiar boa parte dos
investimentos do setor elétrico na migra-
ção para redes inteligentes. Dezenas de
bilhões de dólares estão sendo investi-
dos em pesquisa e desenvolvimento
nessa área e o governo prometeu
emprestar até US$ 4,5 bilhões para pro-
jetos de diversos portes.

No Brasil, a Aptel, em parceria com
a Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee), está ela-
borando uma proposta a ser entregue
ao governo para a implementação de
um programa brasileiro de redes elétri-
cas inteligentes. Inspirado no programa
de TV digital brasileiro, a idéia é con-
vencer o governo federal da necessidade
de se investir em pesquisa para a cria-
ção de um padrão nacional de smart
grid, que depois poderia ser exportado
para países vizinhos. Vale lembrar que
o Brasil representa cerca de metade do
mercado de energia da América Latina.
Com a ajuda de consultores externos,

AS EMPRESAS ELÉTRICAS SONHAM COM A
POSSIBILIDADE DETER UMA FREQÜÊNCIA DE
ESPECTRO EXCLUSIVA PARA SMART GRIDS
Aptel e Abradee farão um relatório no
qual descreverão possíveis cenários
para a migração tecnológica, mapearão
as instituições de pesquisa e identifica-
rão gargalos. O documento deve ficar
pronto até fevereiro, quando será entre-
gue ao governo. A Aneel, por sua vez,
deve ajudar a sensibilizar o Ministério
das Minas e Energia sobre os benefícios
para a sociedade da modernização das
redes elétricas. O setor elétrico espera
que o governo defina uma política públi-

ca para a migração para smart grids e
crie linhas de financiamento especiais.

Como a demanda por serviços de
telecomunicações será grande, as empre-
sas elétricas sonham com a possibilidade
de ter uma freqüência de espectro exclu-
siva para smart grids. O pleito acontece
também em outros países. Um preceden-
te foi aberto pelo governo do Canadá,
que cedeu um pedaço em 1,8 GHz para o
setor elétrico. Nos EUA, espectro exclusi-
vo para smart grid é uma das bandeiras
das Utilities. "Não acredito que possamos

montar smart grids com as
redes celulares comerciais",
disse West, do UTC. No
Brasil, as empresas elétri-
cas solicitaram quatro
pares de 12,5 MHz na faixa
de 450 MHz, aproveitando
a consulta pública sobre o

tema. E estudam a possibilidade de pedir
um bloco em 2,5 GHz.

Quebra de paradigma
Para convencer o governo da necessi-

dade de implementação de uma política
pública de fomento às redes inteligentes,
o setor elétrico terá que justificar o pedi-
do apresentando os benefícios que serão
gerados para a sociedade. Porém, antes
disso, talvez seja preciso fazer um traba-
lho de convencimento das próprias
empresas do setor elétrico, porque a
migração para uma smart grid acarreta-
rá em uma significativa mudança de
paradigma na relação entre essas com-
panhias e os consumidores. Estes terão
mais poder sobre seu próprio consumo
de eletricidade. Poderão escolher de que
fonte querem consumir e poderão, eles
próprios, gerar energia para o sistema.
Se hoje as elétricas dão as cartas desse
jogo sozinhas, no futuro terão que
compartilhar o poder com seus pró-
prios clientes. Além disso, as distribui-
doras deixarão de ser meras "fornece-
doras" de energia, para se tornarem
"prestadoras de serviço" de energia,
diz José Roberto da Silva, executivo da
Lógica. "Hoje, a conta de luz é sem
gosto, sem cor. Era assim na telefonia
antigamente: vendia-se apenas o
pulso. Com o smart grid, a relação
com o consumidor será bem mais
complexa", compara Jatobá, da Aptel.
E para mediar essa relação e estreitar
a comunicação entre as duas partes
será necessário muito investimento
em infraestrutra de telecomunicações. ®

COLABOROU HELTON POSSETI.
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