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Esqueça o velho relógio de luz.
No segundo semestre deste ano,
2 mil residências da cidade mi-
neira de Sete Lagoas e outras mil
selecionadas nas zonas oeste e
sul, em Unidades de Polícia Pa-
cificadora (UPPs) do Rio de Ja-
neiro e na Baixada Fluminense
começarão a testar os medido-
res de energia smart grid ou
rede inteligente em português,
que permitirá maior controle
sobre o uso e o custo da energia.
Serão as pioneiras nesse projeto,
iniciado em parceria entre a Ce-
mig e a Light, que se espera de-
pois estender para todo o Brasil.

Os estudos para a implantação
da rede inteligente contemplam
ainda outras iniciativas destina-
das a racionalizar o uso de ener-
gia no país. Do lado das distribui-
doras, a nova tecnologia permiti-
rá maior controle da rede, com
redução de perdas comerciais e
ganhos de eficiência operacional,
mediante o uso intensivo de re-
cursos digitais. Outros benefícios
serão a redução de emissões de
carbono e a expansão da capaci-
dade de adicionar energia reno-
vável no sistema elétrico.

Adequação do consumo
Começando pelos medidores
(veja abaixo): “Os testes que
devem durar um ano visam a
atender as necessidades de pes-
soas familiarizadas ou não com
tecnologia digital”, diz o coor-
denador do Programa Smart
Grid, Fábio Toledo, assessor da
diretoria de operações da Light,
explicando por que foram esco-
lhidas residências de lugares
tão distintos. “Queremos que

todos entendam a necessidade
de adequar o consumo de ener-
gia à realidade. A proposta é
que os medidores deixem de ser
meros registradores de gasto e
passem a ser uma central de co-
municação interativa entre
consumidor e distribuidor.”

O passo seguinte, que poderá
começar a ser testado ainda este
ano, será o uso de tomadas inte-
ligentes, capazes de medir indi-
vidualmente o consumo de ele-
trodomésticos, ligar e desligar
equipamentos de forma remota
sem necessidade de pré-progra-
mação, e canais de comunicação
inovadores como TV, aplicativos
web, celulares, para que os con-
sumidores tenham informações
adicionais, como evolução da
conta online, acompanhamento
das metas, bônus etc. A tecnolo-
gia smart grid também permiti-
rá, em parceria com as prefeitu-
ras, acompanhar os gastos de
água e gás no mesmo display.

Tais experiências já existem
em países europeus e nos Esta-
dos Unidos com vários graus de
implantação. Durante a visita
do presidente Barak Obama ao
Brasil no mês passado, a Cemig
assinou um acordo de coopera-
ção com a Agência Americana
para o Comércio e Desenvolvi-
mento (USTDA), que garante o
financiamento a fundo perdido
de US$ 710 mil para o estudo de
redes inteligentes. O programa
todo já conta com recursos da
ordem de R$ 65 milhões, sendo
que R$ 30 milhões serão gastos
só em projetos de pesquisa e
desenvolvimento. “É a maior
iniciativa de smart grid da
América Latina e pelo menos
uma das ‘top 10’ do mundo”,
diz Fábio Toledo. ■

Cemig e Light revolucionam
Programa smart grid vai tornar consumo distribuição digital e mais interativa, como já acontece em outros

Medidores terão
display inteligente,
capaz de avisar se
os consumidores
estão gastando
demais; outras
medidas serão
a instalação de
tomadas que
medem consumo
de eletrodomésticos
e canais de
comunicação
via TV e celulares
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POUCO MAIS QUE UM CELULAR

Aparelhos dão várias
informações ao consumidor

A leitura no display mostra o gasto em reais e não
apenas em quilowatts/hora (Kwh). Acima (à esq.),
o aparelho avisa quanto a pessoa está consumindo
no momento e quanto paga por hora. Acima,
quanto emite de carbono no ambiente; e, ao lado,
quanto se propôs a consumir e quanto consome
de fato. O aparelho tem luzes verde, amarela
e vermelha de alerta. Os três estão verdes.
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Fábio Toledo, coordenador do
Programa Smart Grid: “É a maior

iniciativa na América Latina”

medição elétrica
países; primeira medida visa trocar o velho relógio de luz
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Fontes limpas, renováveis
e redes mais eficientes
O desafio da ecoeficiência energética é um dos elementos centrais
destes tempos em que a maior demanda se complica com a necessi-
dade de assegurar que as fontes sejam ao mesmo tempo limpas e re-
nováveis. No geral, os debates públicos sobre essa questão se limi-
tam às formas de geração, tema que se tornou ainda mais presente
após a catástrofe nuclear no Japão.

Quando um incidente de altíssima gravidade coloca em xeque a
geração nuclear de energia, é conveniente destacar as iniciativas
inovadoras que vão desenhando as novas configurações do sistema
que alimenta os negócios e a vida civil. Os investimentos em efi-
ciência são fundamentais não apenas por causa dos ganhos específi-
cos, mas principalmente porque a questão da geração pode demorar
a produzir um consenso ou alguns consensos, mas o sistema como
um todo precisa perseguir metas ambiciosas de aproveitamento.

Seja qual for o sistema de geração, a gestão inteligente da rede
joga um papel essencial, juntamente com os investimentos em
aparelhos de baixo consumo na ponta dos fios, nesse conjunto de
necessidades. Para as operadoras, trata-se de monitorar com mais
precisão o consumo, evitando o furto de energia, prevenindo per-
das e assegurando maior eficiência.Além disso, o sistema inteli-
gente permite conectar à rede geral a energia produzida por fontes
alternativas, solucionando picos de demanda ou perdas locais,
tornando o consumidor menos vulnerável a eventuais quedas de

sub-redes. Trata-se de uma ino-
vação que oferece argumentos
mais realistas para os especialis-
tas que defendem mudanças no
sistema de distribuição.

Num país de grandes dimen-
sões como o Brasil, que já conta
com uma oferta significativa de
energia de fontes limpas e reno-
váveis, a perspectiva de contar
também com alternativas para o
sistema de grandes geradoras in-
tegradas conduz o debate sobre a
política energética para um pata-
mar mais avançado.

Uma vez que, num futuro pró-
ximo, essas tecnologias inova-
doras deverão permitir o inter-
câmbio entre fontes variadas, o

país poderá contar com uma rede mais segura, à medida que a
melhoria no monitoramento do consumo permitir ações mais
efetivas em caso de necessidade de contenção em função de
emergências ambientais e outras ocorrências que costumam afe-
tar a distribuição de energia.

Tornando-se realidade a gestão inteligente nas proporções conti-
nentais do Brasil, a universalização do acesso à eletricidade, desafio
central nas pretensões de desenvolvimento, torna-se um objetivo
mais próximo. Além disso, o eixo dos debates pode se transferir da
questão muito polêmica dos sistemas de geração para o espectro
mais amplo da ecoeficiência e da segurança.

Com redes inteligentes, o potencial de sistemas alternativos de
geração se aproxima da realidade, o que deve acelerar o desenvol-
vimento de soluções regionais, como a das termoelétricas a gás,
das hidrelétricas de pequeno porte ou das usinas que aproveitam
o calor de processos industriais instalados. Sem falar na energia
solar e na energia eólica. Este é um caso em que uma solução ino-
vadora na ponta pode contribuir para a melhoria do sistema elé-
trico como um todo. ■

Num país com
as dimensões do
Brasil, a perspectiva
de contar com
alternativas para
o sistema de
geradoras conduz
o debate para
um patamar
mais avançado
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Um novo conceito

A busca da eficiência energética
não se aplica apenas ao emprego
de fontes confiáveis, construção
de novas usinas e redes de
distribuição. Os especialistas
investem em tecnologias como
a smart grid, para estabelecer
novas regras de relacionamento
entre as concessionárias e os
consumidores de uma forma
interativa. No mundo, segundo
dados da Agência Internacional
de Energia, os projetos de smart
grid devem movimentar cerca
de US$ 13 trilhões até 2030.
No Brasil, a Cemig conduz o
Cidades do Futuro, programa que
tem Sete Lagoas como piloto,
destinado a avaliar a automação
dos medidores, mas também
das subestações, redes de
distribuição, sistemas de suporte
à gestão e integração da rede.
Só em pesquisa, o programa
mineiro deve consumir R$ 30
milhões. Entre outras coisas, Sete
Lagoas vai ganhar a maior usina
de energia solar do país e sediará
a primeira instalação de energia
fotovoltaica conectada à rede de
distribuição na América Latina.

Tecnologia avança no mundo
e movimenta US$ 13 trilhões

TOTAL DO PROGRAMA

R$ 65 mi
são os recursos reservados para
o programa smart grid pela Cemig
e Light, prevendo tecnologias
digitais aplicadas ao consumidor
e à distribuição de energia.

COOPERAÇÃO

US$ 710 mil
Financiamento a fundo perdido
resultado do acordo de
cooperação entre Estados Unidos
e Brasil para investir em novas
tecnologias de smart grid.

PESQUISAS

R$ 30 mi
é o total que será gasto pela
Cemig com pesquisas voltadas
para tecnologias de melhoria
da rede elétrica tendo como
base a cidade de Sete Lagoas.

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
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