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A importância do Brasil tanto na área econômica quanto política, tem aumentado nos
últimos anos, apesar de um crescimento considerado muito discreto para um pais de
nossas proporções, com o PIB apresentando nos últimos cinco anos uma média de
crescimento de 3,2% e apresentando em 2012 um percentual preocupante de 0,9%. Os
eventos da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 são eventos que
realmente poderão trazer investimentos significativos que beneficiarão a nossa
economia.
Recentemente, os setores econômicos apresentaram uma significativa redução das taxas
de juros, uma melhor distribuição da renda, boas oportunidades de exportação de
nossas “commodities” e ainda um horizonte atrativo aos investimentos estrangeiros. Já o
momento atual, com a desvalorização do Real, possível aumento da taxa de juros,
inflação em alta, o cenário apresenta uma grande instabilidade.
Para o nosso setor existe, porém, uma preocupação quanto ao rumo das concessões dos
serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Paira no ar uma
insegurança para os investidores do setor.
Também preocupa a evolução das Políticas Públicas e de Regulação, que são decisivas
para o sucesso ou não da implantação das Redes Inteligentes.
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Regulatório
 Resolução 502/12 da Aneel para regular a aplicação dos medidores inteligentes (Tarifa
Branca, ainda a ser implantada no Brasil). Houve um sentimento de frustração no setor,
pois o uso de medidores inteligentes não foi mandatório para os consumidores já
existentes e nem para as novas instalações, ficando a cargo das distribuidoras decidir se
irão adotar ou não massivamente os medidores inteligentes, já que eles somente serão
obrigatórios para os consumidores que optarem pela Tarifa Branca.
 A primeira etapa do desenvolvimento de um protocolo de comunicação brasileiro para a
as redes inteligentes, o SiBMA – Sistema Brasileiro de Medição Avançada, foi concluída em
novembro de 2012 e a segunda etapa está sendo finalizada, com término dependendo de
um projeto piloto que deve acontecer no ano que vem.

 RTM 545/2014 – Regulamento Técnico Metrológico de medidores de Pré-Pagamento foi
aprovado pela portaria Inmetro nº 545 de 12/12/2014, após audiência apresentada pelo
Inmetro ao mercado através de Audiência Pública. A Aneel também já especificou a
regulação comercial para este tipo de medição, através da resolução Aneel n 610/2014.
 A renovação de várias concessões de serviços de energia elétrica, tanto no segmento de
geração quanto no de distribuição , vem causando apreensão no mercado e muita
empresas estão repensando seus investimentos neste setor.

3

Marco Relatório – Política Nacional de Resíduos Sólidos –
Logística Reversa de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
 Em 2010, a PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) trouxe uma série
de responsabilidades aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, dentre
elas, em seu Art. 33º a responsabilidade compartilhada pelos produtos após sua vida útil.
A PNRS também definiu que a implantação de Sistemas de Logística Reversa se dará por
meio da assinatura de um Acordo Setorial Federal, que inicialmente abrangerá produtos
de uso doméstico e posteriormente outros produtos serão incluídos, isto não desabona a
responsabilidade de todos os fabricantes em prever um sistema de Logística Reversa de
seus produtos em seus PGRS – Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
 A ABINEE diante deste cenário criou uma Gestora de Logística Reversa como opção aos
seus associados para o gerenciamento dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos após sua
vida útil. Todos os associados foram convidados a participar da constituição desta Gestora
que inicialmente terá foco nos produtos de uso doméstico, objetos do Acordo Setorial,
mas poderá também conforme interesse das empresas criar sistemas para outras linhas
de produtos.
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Resolução No.
479 de Abr.2012
Ref. Tarifa Branca

Resolução No.
482 de Abr.2012
Ref. Microgeração

Resolução No.
569 de Jul.2013
Ref. Revogação
Faturamento de
Reativos na BT
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Redes Inteligentes
(Smart Grids)
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Fluxo Multi-Direcional de Energia
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Plataforma
AMI

Plataforma
MDMS

Coletor de Dados
(AMI)

Plataforma
DA/SCADA

Medidores Inteligentes
RF MESH

Access Point
(DA/SCADA)

- Religadores
- Disjuntores
- Seccionadores
- Indicadores de Falta
- Reg. de Tensão
- Banco de Capacitores

Subestação
(SCADA)

Medição
Residencial

- Personal Energy Management
- In Home Display (ZigBee)
- HAN
Medição
Predial/Setorial
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Município localizado no norte do litoral do
estado do Rio de Janeiro com cerca de 28
mil habitantes
10 mil clientes residenciais com um
consumo de energia de quase duas vezes o
consumo da média nacional
Investimentos de R$ 40 milhões
Tecnologia PLC “Meter and More”
(Arquitetura Aberta)

GPRS
Central

PLC
Medidor
Landis+Gyr

Redução do desperdício e aumentar a
eficiência no consumo de energia
Avaliação do uso de carros elétricos e
eletropostos pela população
A força do vento e a luz solar asseguram
65% de toda a energia consumida no centro
de controle

Búzios

O projeto estimula a participação direta da
comunidade
Fonte: Enel e Jornal da Globo
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Município localizado no estado de Minas
Gerais com cerca de 215 mil habitantes,
possui unidade da UniverCemig que
integra empregados e esforços para prover
e compartilhar o conhecimento
Projeto realizado através de P&D da ANEEL
Investimentos de mais de R$ 10 milhões
Cerca de 4 mil clientes contemplados com
medidores inteligentes
Centros de pesquisa como a Fitec e CPqD,
contribuíram em estudos de dispositivos
de automação residencial (HAN), segurança
do sistema, além do perfil dos
consumidores
Aplicação de Tarifa Branca, geração
distribuída, utilização de veículos elétricos,
e Automação da Distribuição
compartilhando a mesma infraestrutura de
comunicação RF Mesh

Sete Lagoas

Fonte: Cemig
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