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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 comunicam e podem ser monitorados e controlados remotamente. É a digitalização
da rede elétrica, o que propiciará uma
série de novos serviços para os consumidores, além de facilitar a adesão de
fontes renováveis de energia ao sistema de distribuição. No futuro, o consumidor poderá escolher de que fonte
quer consumir sua energia (hidrelétrica, solar, eólica etc). E se ele próprio
gerar energia em casa, poderá vender
seu excedente para a rede. Para construir essas novas redes elétricas serão
necessários enormes investimentos em
telecomunicações e TI pelas Utilities.
Além disso, a própria rede a ser construída 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 defasado. 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 suscetível a fraudes. "Se Thomas Edison visse
as redes elétricas de hoje em dia reconheceria todos os seus componentes.
Não acredito que aconteceria o mesmo
com Marconi se ele visse as redes de
telecomunicações atuais. O sistema elé-
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tornarão automatizadas. A disponibilidar preferência para medidores que
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para as contas de luz. Nos EUA, a
nicar entre si e com os centros de
controle das elétricas.
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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 descentralização dessa topologia,
agregando fontes de energia
renováveis espalhadas por
diversos pontos da rede e
podendo vir até das residências dos consumidores. É o
conceito de "geração distribuída". Como
algumas dessas fontes são interruptivas,
ou seja, não fornecem energia constantemente, é necessário que a rede seja
realmente inteligente para lidar com a
oscilação da geração.
Há também uma questão relacionada 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 consumida será faturada na conta do
automóvel, não na conta do local
onde está a tomada. Cada carro terá
portanto um medidor individualizado. 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 norte-americano irá financiar boa parte dos
investimentos do setor elétrico na migração para redes inteligentes. Dezenas de
bilhões de dólares estão sendo investidos em pesquisa e desenvolvimento
nessa área e o governo prometeu
emprestar até US$ 4,5 bilhões para projetos de diversos portes.
No Brasil, a Aptel, em parceria com
a Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee), está elaborando uma proposta a ser entregue
ao governo para a implementação de
um programa brasileiro de redes elétricas inteligentes. Inspirado no programa
de TV digital brasileiro, a idéia é convencer o governo federal da necessidade
de se investir em pesquisa para a criação 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,

ca para a migração para smart grids e
crie linhas de financiamento especiais.
Como a demanda por serviços de
telecomunicações será grande, as empresas elétricas sonham com a possibilidade
de ter uma freqüência de espectro exclusiva para smart grids. O pleito acontece
também em outros países. Um precedente foi aberto pelo governo do Canadá,
que cedeu um pedaço em 1,8 GHz para o
setor elétrico. Nos EUA, espectro exclusivo 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 elétricas 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.

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 identificarão gargalos. O documento deve ficar
pronto até fevereiro, quando será entregue 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-

Quebra de paradigma
Para convencer o governo da necessidade de implementação de uma política
pública de fomento às redes inteligentes,
o setor elétrico terá que justificar o pedido apresentando os benefícios que serão
gerados para a sociedade. Porém, antes
disso, talvez seja preciso fazer um trabalho de convencimento das próprias
empresas do setor elétrico, porque a
migração para uma smart grid acarretará em uma significativa mudança de
paradigma na relação entre essas companhias 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 próprios clientes. Além disso, as distribuidoras deixarão de ser meras "fornecedoras" 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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