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E M C A S A , depois do trabalho, e vai 
direto para a cozinha conferir, em 
um medidor digital, se o consumo 
de energia elétrica está dentro da 

meta diária que você mesmo traçou. A 
luz verde indica que sim. O aparelho 
também revela que, naquele momento, 
o preço do quilowatt-hora está no pico. 
Você, então, manda sua filha desligar 
a prancha de cabelo e seu filho sair do 
videogame. A boa notícia é que você 
gerou tanta energia elétrica a partir do 
sol — graças ao painel fotovoltaico ins
talado no telhado — que neste mês sua 
conta de luz vai ficar ainda mais bara
ta. É possível que, no próximo verão, 
você gere mais energia do que conso
me e, assim, venda o excedente. Você 
vai, então, dormir feliz — não sem an
tes programar o aparelho de ar-condi-
cionado e a lavadora de roupas para 
ligar durante a madrugada, quando o 
preço da energia é menor. 

Toda essa inovação começa a fazer 
parte do planejamento do sistema elé
trico brasileiro — e se baseia em um 
conceito batizado de smart grids (re
des inteligentes, em inglês). "Nos pró
ximos dez anos, nossa rede elétrica vai 
sair da pré-história", diz André Pepi-
tone, diretor da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). "Será uma 
revolução comparável ao surgimento 
do celular na telefonia." 

A tecnologia dará ao consumidor o 
poder de decidir como e quando con
sumir energia — e até gerá-la, a partir 
do vento, da luz solar ou de gás natural. 
As empresas que operam o sistema, por 
sua vez, serão capazes de identificar 
problemas em tempo real, sem ter de 
esperar o chamado do cliente. Quando 
uma árvore cair sobre a fiação da rua, o 
fluxo de eletricidade interrompido se
rá remanejado a distância pela distri
buidora para outras linhas antes que 
técnicos cheguem ao local. "As smart 
grids permitirão que o fornecimento de 
energia seja mais eficiente, moderno, 
seguro e sustentável", diz o consultor 
Eduardo Bernini, sócio da Tempo Gius
to Consultoria e ex-presidente da AES 
Eletropaulo. As novas redes demanda
rão investimentos de, pelo menos, 15 
bilhões de reais — basicamente aplica
dos na substituição, em todo o país, dos 
decrépitos medidores analógicos pelos 
modelos digitais, na instalação de sen
sores na rede e na modernização dos 
centros de controle das concessioná
rias. "As redes inteligentes vão solucio
nar boa parte dos problemas de energia 
elétrica nas cidades", diz Guilherme 
Mendonça, diretor de automação da 
Siemens do Brasil. 

Até lá, as cidades brasileiras convi
verão com redes que demonstram ope
rar no limite, incapazes de sustentar o 
aumento do consumo de energia — es

timado em 5% ao ano até 2020. Os 
problemas se tornaram recorrentes 
principalmente nas linhas de trans
missão que trazem energia das hidre
létricas. Em fevereiro, a pane numa 
subestação sobrecarregada da estatal 
C T E E P deixou sem luz 2,5 milhões de 
clientes na Grande São Paulo. Dias an
tes, uma falha da estatal Chesf já havia 
deixado 14 milhões de consumidores 
na Região Nordeste às escuras. A in-



dústr ia local estimou perdas de 100 
milhões de reais com o apagão. No epi
sódio mais ruidoso, a falha em uma 
linha de Furnas deixou 18 estados sem 
luz em 2009. A duração dos cortes de 
luz aumentou nos úl t imos dez anos. 
Em 2000, cada brasileiro passava, em 
média, 17 horas às escuras. Em 2010, 
foram 20 horas por ano. "Na geração, 
não faltará energia para o país cres
cer", diz Nelson Hubner, presidente 

da Aneel. "Na distribuição, a qualidade 
não acompanhou, e estamos cobrando 
melhorias das empresas." 

Em todo o mundo, as smartgrids são 
impulsionadas por razões diversas — 
inclusive a preocupação em produzir 
energia mais limpa. Na Alemanha, pa
ra reduzir a dependência do gás vindo 
da Rússia, o governo financia a compra 
de geradores eólicos. Nos Estados Uni
dos, as empresas querem cortar gastos 

com pessoal — já que, com a nova tec
nologia, parte dos reparos pode ser 
feita a distância. No Brasil, a conces
sionária fluminense Light aposta na 
nova rede para detectar em tempo real 
as tentativas de furto de energia — mal 
que drena 15% da energia fornecida. 
"Queremos também reduzir o consu
mo no horário de pico e aumentar a 
confiança do sistema", diz Pepitone, da 
Aneel. A agência estima que a rede in-



teligente permitiria ao país diminuir 
em até 10% o consumo de energia. As
sim como lá fora, a expectativa é que o 
consumidor brasileiro sinta-se incen
tivado a produzir a própria energia. 
"Esse é um caminho para aliviar o sis
tema e reduzir a incidência de proble
mas", diz Adriano Pires, sócio do Cen
tro Brasileiro de infraestrutura. 

Além de investimentos, a instalação 
das redes inteligentes requer a revisão 

da lei atual. Será necessário permitir 
que o preço do quilowatt-hora para o 
consumidor residencial varie ao longo 
do dia, de acordo com a demanda e 
com a oferta de energia. "Ao optar pe
la energia mais barata, o cliente aju
dará o país a consumir menos", afirma 
Jerson Kelman, presidente da Light. 
Outra mudança em estudo permitirá 
que a energia produzida em casa, com 
geradores eólicos, solares ou gás na

tural, seja vendida pelo c idadão. A 
Cemig e sua controlada Light inicia
rão testes com medidores digitais nes
te semestre, com 3 000 clientes da 
cidade mineira de Sete Lagoas e de 
uma das 16 favelas pacificadas no Rio 
de Janeiro. O investimento no projeto 
é de 65 milhões de reais. As mudanças 
estão a caminho. Mas, até a idade da 
luz moderna, o país ainda enfrentará 
muitos anos nas trevas. 
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