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GAMES

Microsoft anuncia hoje fabricação
de console de videogame no Brasil

TELECOMUNICAÇÕES

Disputas judiciais envolvendo a Samsung e
a Apple ameaçam tablets e chips da coreana

EDP desenvolve primeiro
medidor inteligente nacional

Henrique Manreza

INTELIGÊNCIA

As duas companhias estão envolvidas em uma acirrada batalha
mundial envolvendo patentes de smartphones e tablets, sendo que
a Apple obteve liminares que bloqueiam a venda dos equipamentos da
concorrente na Alemanha e na Holanda. A disputa agora é na Austrália
e caso a Samsung volte a ser derrotada, sua tentativa de concorrer
com a Apple no mercado mundial de tablets pode ser frustrada.

“

O medidor MD-1400, monofásico,
é fruto de uma parceria de P&D
da EDP com a Ecil Informática,
e será complementado por um
coordenador de rede e um sistema
de gerenciamento remoto.

A Microsoft anunciará hoje a produção no Brasil do videogame Xbox,
informou à Reuters uma fonte ligada à empresa. Em um comunicado
à imprensa divulgado ontem, a empresa afirma que seu presidente
no Brasil, Michel Levy, fará hoje um anúncio sobre o mercado brasileiro
de games. No início do mês o governo afirmou estar analisando
uma política de desoneração tributária voltada para esta área.

EMPRESAS

Equipamento permite acompanhar o consumo nas residências em
tempo real e faz comunicação direta com aparelhos domésticos

Este projeto do
medidor inteligente
constitui um marco
relevante na evolução
do setor elétrico
brasileiro para
as redes de energia

Miguel Setas
Vice-presidente de Distribuição

do grupo EDP e presidente
da EDP Bandeirante

Diretorcomercial
daEDPBandeirante,
Michel Itkes

Inovação brasileira

REDE INTELIGENTE

Comunicação entre medidor e sistema

Fonte: EDP
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é um sistema de rádios. Os medidores se comunicam via zigbee 
(rádio) com o concentrador, que envia os dados de varios 
medidores via gprs/3G (celular) para um servidor

são os tipos de comunicação utilizados para 
transferir os dados da medição até uma central

O desejo de ligar um eletrodo-
méstico, como o ar condiciona-
do ou o aquecedor, quando se
está ainda a caminho de casa po-
derá ser atendido, em breve, pe-
las concessionárias do setor elé-
trico. A EDP saiu na frente dos
concorrentes e acaba de lançar
o primeiro medidor inteligente
com tecnologia desenvolvida
no mercado nacional.

O equipamento, que permiti-
rá testar a viabilidade de um
conjunto de tecnologias inova-
doras, já foi homologado pelo
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) e é fundamental na es-
tratégia da companhia de imple-
mentar, ainda este ano, seu pro-
grama piloto de cidade inteli-
gente. "Este projeto do medidor
inteligente constitui um marco
relevante na evolução do setor
elétrico brasileiro para as redes
de energia", avalia o vice-presi-
dente de Distribuição do grupo
EDP e presidente da EDP Ban-
deirante Miguel Setas.

Para a fase de testes a EDP já
instalou 100 medidores em Apa-
recida do Norte, cidade localiza-
da no Vale do Paraíba, em São
Paulo, escolhida pela empresa
para ser a primeira energetica-
mente inteligente do Estado.
Além dos medidores, o municí-
pio terá geração de energia a
partir de fontes renováveis, mo-
bilidade elétrica e ações de efi-
cientização energética, inclusi-
ve na iluminação pública.

Aparecida é a segunda cidade
a receber o projeto de smart
grid. A primeira experiência da
empresa nesse sentido foi na ci-
dade de Évora, em Portugal,
que teve início em 2010 e hoje
já conta com 31 mil clientes. A
empresa não revela o quanto foi
investido em pesquisa, mas ga-
rante que a redução dos custos
na fabricação do equipamento
nacional é significativa.

A linha de medidores será
unificada por um coordenador
de rede e um sistema de geren-
ciamento remoto. Na prática, is-

to significa que o consumo do
cliente, hoje monitorado men-
salmente, será medido a todo
instante, possibilitando ao con-
sumidor concentrar seus gastos
fora do horário de pico, quando
os valores cobrados são maio-
res. “O mecanismo de gestão se-
rá individualizado por consumi-
dor”, diz o diretor comercial da
EDP Bandeirante, Michel Itkes.

O executivo explica que, futu-
ramente, esse tipo de tecnolo-
gia permitirá detectar e de for-
ma mais rápida situações de fal-
ta de energia em cada cliente,
desligar e religar remotamente,
entre outras vantagens. “Para o
consumidor, a principal vanta-
gem será a possibilidade de se
encaixar em até quatro faixas ta-
rifárias, de acordo com o consu-
mo ao longo do dia”, destaca.
No longo prazo, a flexibilidade
tarifária possibilitará até mes-
mo a cobrança de energia pelo
sistema pré-pago. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 20.
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