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Redes inteligentes de energia: um panorama 
geral sobre sua implantação no Brasil

uando se fala em Smart 
Grids (Redes Inteligentes 

de Energia), é muito recorrente a 

Por Roberto Galvão*

Q
ideia de um produto pronto, que promete re-
volucionar a forma como é feita a distribuição 
e o monitoramento do consumo de energia 
elétrica. Porém, o que na maior parte das vezes 
se esquece, é que este conceito tecnológico é 
bastante amplo e deve ser moldado de forma 
diferente para cada país, encontrando seu pró-
prio caminho a partir da estrutura, da legisla-
ção e das peculiaridades de cada um deles.

Atualmente existe no Brasil uma consul-
ta pública para a estipulação de novos me-

didores residenciais de consumo de energia 
elétrica, que atualmente contabilizam cerca 
de 64 milhões em todo o país. Este pode se 
tornar o primeiro passo para a implantação 
de um sistema de Smart Grids, uma vez que 
o equipamento que faz a medição é tam-
bém o responsável pela captação e proces-
samento das informações da casa.

Mas para que, de fato, ocorra a implan-
tação de um sistema inteligente, existem 
diversas questões que devem ser levadas em 
consideração. A mais importante é que o 
formato escolhido para nós não precisa ser 
necessariamente igual aos que já existem 

em outros países. O recomendado é que 
elaboremos um modelo específico que se 
encaixe no cenário energético brasileiro.

Para isso deve-se levar em conta tam-
bém que o conceito de Smart Grids envolve 
uma variedade muito grande de possibili-
dades. Atualmente já existem experiências 
sendo desenvolvidas em algumas regiões 
dos Estados Unidos e da Europa, que com-
provam a viabilidade das tecnologias de 
monitoramento em real-time e a comuni-
cação de mão dupla entre a casa do consu-
midor e a concessionária.

O que se percebe é que essas tecnologias 



 

E
N
G
E
N
H
A
R
IA

/2
0
1
0

6
0
1

WWW.BRASILENGENHARIA.COM.BR

T  CNICAS

D
IV

IS
Õ

É
S

 

trazem inúmeras possibilida-
des, como, por exemplo, que 
eventuais falhas possam ser 
detectadas e corrigidas mais 
rapidamente, ou o combate 
a fraudes e ligações clan-
destinas como os populares 
“gatos”. Além disso, por meio 
da divulgação de dados mais 
sólidos e detalhados sobre 

o consumo em cada residência, pode-se 
também elaborar estratégias de controle de 
utilização e tarifação, e, por consequência, 
modificar o relacionamento das empresas de 
energia com seus clientes.

O principal ponto de discussão sobre as 
Smart Grids é que com todas essas inovações, 
a implantação do serviço demanda grandes 
investimentos por parte das concessionárias 
de energia, que precisam incorporar sistemas 
de telecomunicações em suas estruturas 
para dar conta do desenvolvimento desses 
processos. Este, talvez, seja o principal obstá-
culo para a implantação do sistema no Brasil, 
onde as relações custo benefício ainda não 
se mostram equilibradas.

Para implantar uma rede inteligente as 

empresas de energia precisam ou construir 
sua própria rede de telecomunicações, ou 
firmar parcerias com operadoras de telefo-
nia que forneçam o suporte necessário para 
a transmissão das informações. Uma alter-
nativa que pode também ser considerada 
bastante viável, é a utilização da própria 
rede elétrica para a transmissão dos dados, 
por meio da tecnologia PLC (Power Line 
Communications), que já foi implantada 
com sucesso em Portugal e está em fase de 
testes no Brasil.

O problema é que mesmo os inúmeros be-
nefícios relacionados às Smart Grids ainda não 
são suficientes para impulsionar a implanta-
ção do sistema em solo brasileiro. Uma das 
alternativas poderia ser um incentivo vindo 
por parte do próprio governo, uma vez que as 
vantagens proporcionadas por esta tecnologia 
favorecem diretamente toda a população.

Para se ter uma ideia, uma Smart Grid, no 
topo de suas potencialidades, possibilitaria in-
clusive a comercialização de energia elétrica 
a partir das próprias residências, ou mesmo 
dos carros elétricos, que poderiam acumular 
eletricidade em períodos onde o valor é mais 
baixo, e devolvê-la em períodos de pico, quan-

do o preço é mais alto. Além disso, também 
existe a opção de acompanharmos o consu-
mo de energia elétrica de nossas residências 
em tempo real, por meio de um banco de da-
dos. Este processo geraria um controle maior 
sobre o consumo de energia elétrica, tanto 
por parte do usuário quanto da concessio-
nária, que resultaria em menos desperdício e 
maiores benefícios financeiros e até mesmo 
ambientais.

Como podemos observar, as Smart Grids 
podem ser muito mais do que uma simples 
solução para distribuição e mensuração do 
consumo de energia, uma vez que podem 
interferir diretamente junto aos hábitos de 
consumo da população. Mas o funciona-
mento de cada sistema vai depender exclusi-
vamente de quanto as concessionárias estão 
dispostas a investir. No caso do Brasil, essa 
discussão talvez ainda demore um pouco, 
mas já demonstra um grande avanço no que 
diz respeito à busca pelo desenvolvimento 
energético brasileiro.

* Roberto Galvão é consultor das áreas de Utilities e 

Telecomunicações da Teradata Brasil, empresa especiali-

zada em datawarehousing e soluções analíticas

(www.teradata.com)

Progresso e Ordem
Brasil é jovem, apenas 510 anos, na 
prática a metade, pois só com os ban-

deirantes, Tiradentes e D. João VI, algo sig-
nificativo aconteceu.

Nossa bandeira auriverde ostenta os di-
zeres Ordem e Progresso, inspirada no posi-
tivismo, na moda à época.

Os dizeres são felizes, com essas duas 
constatações, qualquer sociedade estará 
trilhando saudáveis caminhos.

O comentário a que nos propomos fazer 
aqui é de peito aberto, destituído de toda 
conotação ideológica, político-partidária, 
moral-religiosa, que possa causar confusão.

É mais tema de provocação, para me-
ditação.

Progredimos muito nesses pouco ex-
tensos 250 anos.

Dividamos nosso progresso, quase sem-
pre despreocupado com ordem, em dois 

marcos: anterior e posterior a 1900.

Anterior a 1900
Ação dos bandeirantes, ampliando ter-

ritório, empreendendo e, portanto, gerando 
progresso.

Inconfidentes, querendo independência 
para que o progresso adquirido aqui perma-
necesse.

Chegada da família real portuguesa e 
suas benesses, como primeira abertura dos 
portos, biblioteca, construções, cultura, ne-
gócios etc.

Independência suave, com D. João VI 
voltando a Portugal e D. Pedro I, simpático à 
causa brasileira, iniciando-se o processo de 
descolonização.

Monarquia bem intencionada, honesta 
e patriótica de D. Pedro II.

Homens públicos do teor de José Boni-

fácio, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, 
Rio Branco e Ruy Barbosa.

Desbravadores visionários como Vis-
conde de Mauá.

Abolição da escravatura sem traumas.
República proclamada tranquilamente, 

como início do processo de democratização.

Após 1900
Conquista e consolidação de novas 

fronteiras após os Tratados de Tordesilhas 
e de Madri, graças aos bandeirantes, aos 
seringueiros, ao Barão do Rio Branco, a 
Rondon, aos irmãos Villas Boas, a Bernar-
do Sayão, a JK e aos novos bandeirantes, os 
agricultores sulinos.

Abertura à imigração que nos trouxe cul-
tura, exemplos, vigor e novos valores, com 
cuja miscigenação geramos um povo unido, 
respeitoso, tolerante racial e religiosamente.

Por João Ernesto Figueiredo*
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