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Smart grid é solução para integrar redes de distribuição e planejamento urbano
Durante o 10° Fórum de Redes Subterrâneas, discutiu-se também a importância de cabos subterrâneos para as redes inteligentes. Em
evento paralelo, especialistas debateram gestão da iluminação pública no pais

Os desafios visando à integração das atividades
de implantação de redes de distribuição de energia
elétrica e o planejamento das cidades foi um
dos temas abordados pelo presidente do Fórum
Latino Americano de Smart Grid e diretor ECOee,
empresa de consultoria na área de energia, Cyro
Vicente Boccuzzi, durante o 10° Fórum de Redes
Subterrâneas de Energia Elétrica. Este evento foi
realizado paralelamente à Exposição e Fórum de
Gestão de Iluminação Pública (Ilumexpo), entre 3 e
5 de junho de 2014 na cidade de São Paulo.
Em sua apresentação, Boccuzzi, destacou
a importância de se investir em smart grid, que
é caracterizada pela automação e integração
intensiva entre as tecnologias. Segundo o diretor
da ECOee, as redes inteligentes trazem um novo
cenário de oportunidades para que a expansão

Realizado entre 3 e 5 de junho de 2014 na cidade de São Paulo, o 10° Fórum de Redes Subterrâneas contou
com palestras de especialistas, profissionais de distribuidoras de energia, representante da Aneel, entre outros

da rede de distribuição de energia elétrica ocorra
em concomitância com o planejamento urbano nas
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Boccuzzi vê como inevitável a inserção das
redes inteligentes nas cidades e que elas, através
de suas prefeituras, terão que forçosamente investir

Durante a sua apresentação, o sócio-
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irá começar pela energia elétrica, que implicará

de infraestrutura poderiam ter seus custos

sobre o Programa Cidades Inteligentes da CPFL na
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Distribuição da Aneel, Carlos Alberto Calixto Matta.

Outra palestra de destaque no 10° Fórum

Para o fornecimento de diretrizes básicas

A Agência Nacional de Energia Elétrica

que deu a visão do agente regulador a respeito
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Pelegrini sugere um modelo de governança,

elétrica aéreas para subterrâneas. Matta destaca.
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;.-e: tema esteve presente na agenda regulatória da agência relativo ao
z<èrQ 2013/2014 e continua presente na agenda do biénio 2014/2015.
Conforme Matta, a Aneel está no momento avaliando a expansão dos
: re~as subterrâneos de distribuição e identificando a eventual necessidade
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PeríA Líder

marci de viior.

"a Perfil nasceu
para ser Líder,"

:-í s.a regulamentação e interface com os processos tarifários. A próxima
;:i: da Aneel será abrir uma consulta pública no fim deste ano para
=.= :ar uma regulamentação específica para conversão de redes aéreas em
. :'í'râneas e definição de locais, técnicas e regras para a implantação de
•c. as redes. "Espero em 2015 trazer para o próximo fórum a boa notícia de
'.--. :eremos um regulamento", finalizou o superintendente.

xpo

Daralelamente

ao Fórum de Redes Subterrâneas, aconteceu a terceira

r- :ij da Exposição e Fórum de Gestão de Iluminação Pública (Ilumexpo),
: f jniu especialistas para discutir o futuro da iluminação pública no país,
~-*r de tendências, tecnologias e planejamento para essa áfea. O tema
:-rs:a edição foi "Novos paradigmas e tecnologias para os atuais desafios da
'--.- nistração municipal na gestão da iluminação pública".
Como não haveria de ser diferente, o principal assunto dos debates foi
i :crigatoriedade da transferência dos ativos de iluminação pública para as
:rreituras até o final de 2014, conforme determina a resolução normativa da
- 414/10.
Na opinião do consultor e diretor da ECOee, Cyro Vicente Boccuzzi, as
:c=des vão forçosamente ter que investir para viabilizar a infraestrutura
-•riessária numa tentativa de diminuir custos e aceleração a modernização e
; :.alidade seus serviços à população. Segundo ele, para isso, será preciso
'- '-• o interesse público com a competência técnica e de gestão, em modelos
'.~ :arcerias público-privadas que possam assegurar serviços eficientes e
: .rentáveis, bem como trazer investimentos inviáveis de serem arcados
adusiva e unilateralmente através do poder público.

É com enorme satisfação que comunicamos a certificação
da norma ISO 9001 concedida à nossa empresa. Tenho
orgulho em dizer que temos a cada dia superado nossos
objetivos e feito com que a Perfil Líder se\a ainda mais
respeitada e admirada.
Não é fácil uma empresa, que iniciou suas atividades há quatro
anos com 17 pessoas, chegar onde estamos, se tornando
uma das maiores fabricantes de bandejamento para fios e
cabos do pais, com área fabril capaz de atender e superar as
expectativas de nossos clientes, realizando conquistas que
até pouco tempo atrás estavam longe de acontecer, mas
sempre acreditando, incentivando e buscando o melhor para
atingir nossos objetivos. Podemos dizer que isso é mérito
para poucos, resultado de um trabalho duro, com muita
dedicação, comprometimento e amor.
Essa certificação muito nos honra e representa para nós da
Perfil Líder, mais que uma conquista. Tenho a certeza de
que ela só foi possível graças à incessante busca no aprimoramen t o
da qualidade dos nossos serviços, visando o melhor atendimento
aos nossos clientes internos e externos.
Do mesmo modo que comemoramos esta conquista, não posso
deixar de agradecer a inestimável colaboração de todos os nossos
funcionários, a fidelidade, determinação e empenho de cada um.
Parabéns a Perfil Líder, parabéns a vocês clientes e
fornecedores!
José Araújo Júnior - Diretor Comercial
h. Perfilados

A Eletrocalhas

A Leito para cabos

A Eletrodutos

A coordenadora do Programa de Eficiência Energética do Instituto
ifãsileiro de Administração Municipal (Ibam), Luciana Mamada, afirmou,
f- sua palestra, que a maioria dos municípios não possui os meios
irequados para assumir esse tipo de gestão, faltando-lhes capacitação
••r-rica; identificação de recursos, mápeamento dos equipamentos e estudos
.- notécnicos, além de mecanismos de interação com a população.
Para os municípios que ainda não receberam os ativos de iluminação
: ca, ele fornece algumas orientações para o sucesso dessa transferência,
:~D o conhecimento do cadastro do sistema de iluminação pública;
: leinição da forma de gestão frente à nova demanda de operação e
"rjtenção do serviço; a instituição da Contribuição do Custeio de Iluminação
:

.roca (CIP); conhecimentos técnicos e normas de segurança.
Sobre a CIP, é importante lembrar que sua receita deve ser autorizada

'.<-.' fei municipal e prevista no orçamento anual ou em crédito especial e
:ira ser cobrada a partir de janeiro de 2015, ela deverá ser aprovada até
:ezembrode2014.
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