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Aneel investiga apagões
TRANSTORNOS / As duas quedas prolongadas de energia ocorridas nesta semana em vários pontos do Distrito Federal 

provocaram a fiscalização da Agência. A CEB pode ser multada e os consumidores, ressarcidos

Limites para consumidores de baixa tensão em localidade urbana

CCoonnjjuunnttoo hhoorraass  mmeennssaaiiss

Paranoá 7.26
Plano Piloto Central 4.47
Plano Piloto Sul 4.47
Plano Piloto Norte 4.47
Lago Sul 5.43
Lago Norte 5.19
Cruzeiro 4.83
Recanto das Emas/Riacho Fundo II 5.91
Ceilândia Sul 5.79
Ceilândia Norte 5.31
Samambaia 6.15
São Sebastião 6.47
Brazlândia 5.79
Sobradinho 5.79
Planaltina 5.91
Não Urbano – Leste 9.64
Não Urbano – Oeste 8.45
Gama/Santa Maria 5.55
Guará 4.83
Núcleo Bandeirante/Candangolândia 5.43
Taguatinga/Águas Claras 4.95
Veredas 6.15
Vicente Pires 6.87

Parâmetro

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou a re-
visão dos Procedimentos de Dis-
tribuição de Energia Elétrica no
Sistema Elétrico Nacional (Pro-
dist), que normatizam o relacio-
namento entre as distribuidoras
de energia elétrica e os consumi-
dores. Desde 1º de janeiro de
2010, as concessionárias deixa-
ram de pagar multa pelo des-
cumprimento dos índices coleti-

vos de continuidade e passaram
a compensar diretamente os con-
sumidores pela interrupção dos
serviços que superar limites resi-
denciais de cada cidade. A com-
pensação deve ser feita em forma
de desconto na fatura do mês se-
guinte ao período de apuração.
Antes, quando esses indicadores
eram ultrapassados, as distri-
buidoras eram submetidas a pu-
nições. (NT)

Recompensa 
está prevista

O que diz a lei

» NAIRA TRINDADE

A s constantes quedas de
energia que têm inco-
modado moradores de
diferentes pontos do

Distrito Federal podem render
multas à Companhia Energética
de Brasília (CEB) e compensa-
ção financeira na conta dos con-
sumidores. Ontem, após dois
apagões na mesma semana, téc-
nicos da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) inicia-
ram um processo de fiscalização
na Subestação 3, próximo ao co-
légio militar da Asa Norte, e na
Subestação Brasília Norte-Sul,
que fica ao lado da Água Mine-
ral. O resultado das análises dos
especialistas deve sair na sema-
na que vem. Caso sejam identi-
ficadas falhas na manutenção
das redes ou na operação dos
equipamentos, a estatal pode
ter ser obrigada a desembolsar
até 2% de seu faturamento. Já os
consumidores prejudicados de-
vem ser ressarcidos com des-
conto em tarifa se a queda men-
sal ultrapassar o limite estabele-
cido pela agência reguladora. 

A fiscalização da Aneel ocor-
reu em resposta aos dois apagões
que deixaram milhares de brasi-
lienses às escuras nesta semana:
na terça e quinta-feira. O primei-
ro blecaute foi solucionado rapi-
damente e teria sido motivado
por defeito em um transforma-
dor de linha. Já o último, que du-
rou cerca de três horas, teve iní-
cio às 18h47 e só foi normalizado
às 21h50. Apenas nesta quinta, a
CEB quase excedeu o limite de
falta de energia estipulado pela
Aneel da Asa Norte, que é 4,47ho-
ras/mês (veja quadro). 

Caso haja outro apagão dura-
douro, a companhia terá de res-
sarcir os consumidores das qua-
dras inicias da Asa Norte: 2,3,4 e
5, relativas às SQN 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700 e 800; e dos se-
tores de Rádio e TV, Bancário, Ho-
teleiro e Comercial; Shopping
Conjunto Nacional até a altura do

Palácio Buriti, que foram afeta-
dos na quinta-feira. A CEB não
dimensionou o número de pes-
soas atingidas. Outros pontos
isolados ficaram sem energia, co-
mo o Lago Norte, Taguatinga,
Ceilândia e Paranoá. Na região da
Universidade de Brasília (UnB),
diversas árvores foram derruba-
das sobre a rede elétrica. 

Temporal
O diretor de Comercialização

da CEB, Carlos Leal, esclareceu
que a interrupção do forneci-
mento de energia ocorrido na úl-
tima quinta se deu em função das
fortes chuvas na região central da
cidade. Segundo o diretor, o tem-
poral, acompanhado de granizos,
ventos e raios, provocou um cur-
to-circuito na Subestação 3. Esse
curto teria causado danos no
banco de baterias da subestação,
que é um equipamento que sus-
tenta as conexões de controle e
operação de distribuição de ener-
gia. Outra razão que teria influen-
ciado na pane seria o entupimen-
to de bocas de lobo, que trans-
bordaram na Asa Norte, pois al-
gumas ligações são subterrâneas. 

O professor da Faculdade de
Tecnologia da UnB Ivan Camargo
explica que existem três proble-
mas que podem resultar em que-
das de energia: faltas na geração,
transmissão ou distribuição. “Se
os investimentos não continua-
rem a crescer na mesma propor-
ção que o consumo, haverá pa-
nes constantes”, alertou. “Em
Brasília, a falha está na distribui-
ção de energia, diferentemente
daquele apagão nacional de 2001,
que era relacionado à transmis-
são”, comparou Camargo. O dire-
tor de Comercialização da estatal
alega que a companhia está in-
vestindo anualmente R$ 100 mi-
lhões em infraestrutura. “Temos
um plano de cinco anos de inves-
timento, que começou em 2007 e
seguirá até 2012. Nos últimos três
anos, foram aplicados R$ 300 mi-
lhões”, destacou.

Outono com chuvas mais amenas
Tiago Freire da Silva, 20 anos,

trabalha como caixa e subgerente
em uma pastelaria na 202 Norte.
O expediente dele e dos colegas
saiu da rotina na última quinta-
feira com a queda de uma chuva
bastante intensa, marcada até por
queda de granizo. Como Tiago,
muita gente foi pega de surpresa
pela tempestade, que começou
no fim da tarde. “Nós tivemos que
fechar as portas por mais de 40
minutos porque os respingos es-
tavam fortes demais e chegavam
aqui”, diz, apontando para uma
distância de mais de três metros
da marquise da quadra.

A precipitação foi causada por
uma frente fria vinda da região
Sudeste, que entrou em contato
com massas de ar quente e a umi-
dade no Distrito Federal e em
Goiás, provocando a instabilida-
de. Este tempo diferente anuncia
a chegada do outono, que come-
ça oficialmente às 14h32 de hoje. 

A quantidade de chuvas no iní-
cio de março não pode ser consi-
derada uma novidade, no entan-
to. Os rápidos temporais de verão
são comuns no Distrito Federal.
Do dia 1º até quinta-feira último
já havia chovido um total de 87,5
milímetros, o que corresponde a
87 litros de água por um metro
quadrado. O número supera o
mês de março de 2009, quando
foram registrados 81 milímetros.

Menos calor 
Segundo o meteorologista

Luiz Cavalcanti, chefe do Centro
de Análise e Previsão do Tempo

do Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet), o fenômeno foi
provocado pela associação da al-
ta umidade e das temperaturas
elevadas da região, que vinham
sendo registradas em torno dos
30ºC durante todo o mês e agora
devem marcar até os 27ºC. Se-
gundo ele, a temperatura mais
amena deve vir associada às chu-
vas, porém mais leves.

Gerente de uma loja de roupas
esportivas na 111 Norte, Mateus
Frayner, 23 anos, também sofreu
com a tempestade que atingiu a
cidade na quinta-feira. Ele conta
que além da falta de luz por cerca
de uma hora, o movimento na
quadra comercial ficou bastante
reduzido. “Até a hora em que a
chuva começou tínhamos vendi-
do cerca de R$ 1.500. Depois, não
vendemos nada. Tivemos que fi-
car passeando na frente da loja
vendo o tempo passar”, admite. 

A estação de transição entre o
verão e o inverno ajuda nessa
mudança do clima. O outono ca-
racteriza-se pelas temperaturas
mais amenas, com chuvas rápi-
das, fortes e com trovoadas. Mas,
até o fim do mês, elas devem sur-
gir com menos frequência, acom-
panhadas da previsão dos espe-
cialistas de clima menos quente e
mais estável. 

Quem gostou das águas de
março foi Fernando Melo, 35
anos. O servidor público chegou
em casa, na 311 Norte, quando
ela já diminuía na quinta-feira
passada. “Gosto quando chove
em Brasília. Fica tudo mais agra-
dável e menos seco”, diz.

Segundo a Companhia Energética de Brasília, o último blecaute, que afetou a área central de Brasília, foi provocado pelas fortes chuvas 

Prejuízo no
comércio

Em apenas uma semana, a
vendedora Joselita Lima Vascon-
celos, 32 anos, enfrentou por
duas vezes problemas com que-
das de energia na Asa Norte. As
massas frescas e congeladas da
loja da 112 Norte tiveram cuida-
do redobrado. Caso a energia de-
morasse mais que 20 minutos pa-
ra retornar, a vendedora tinha
que ligar imediatamente para a
loja na Asa Sul para que os produ-
tos fossem transferidos, a fim de
não estragarem. 

Na última quinta-feira, não foi
diferente. Após três horas de que-
da de energia, além da transfe-
rência dos alimentos, Joselita te-
ve de se preocupar com um equi-
pamento estragado. “É a terceira
que vez que a impressora queima
devido à queda de energia”, con-
tou. Por causa do problema, as

A chuva forte na quinta-feira provocou alagamentos no Plano Piloto

notas fiscais emitidas são tiradas
manualmente, o que atrasa o
atendimento. “Até que a impres-
sora volte do conserto, eu tiro a
nota manual. Tivermos de com-
prar uma impressora nova, por-
que a última queimou tanto que
não deu mais conserto”, contou.

No salão de beleza onde a ca-
beleireira Nilva Doroteu Rabbani,

58 anos, trabalha, na 112 Norte,
os prejuízos podem ser bem
maiores com as panes elétricas.
“Uma vez a energia acabou quan-
do eu estava colocando reflexo
no cabelo de uma cliente. Sem
luz, eu não conseguia ver o ponto
certo para lavar o cabelo”, con-
tou. “E a cliente ainda correu o
risco de ficar mais loira do que

queria”, brincou. Escovas, chapi-
nhas, água quente para lavar o
cabelo são fundamentais num
salão de beleza. “No apagão de
terça-feira, a manicure teve de fa-
zer a unha da cliente na casa dela.
Apesar de não usar nenhum apa-
rato tecnológico, sem luz, a ma-
nicure não conseguia enxergar a
cutícula”. (NT)

Nilva Rabbani trabalha em um salão da 112 Norte e
diz que apagões constantes são um transtorno

Joselita Vasconcelos ressalta que impressora da
loja queimou e alimentos foram transferidos
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