
Tomada de decisão sobre cortes de energia para segurança pública 
(PSPS) 

 
NARRADOR: A PG&E está determinada a manter os nossos clientes protegidos de incêndios florestais e 
a reduzir o impacto de eventos de corte de energia para segurança pública. Ventos fortes podem fazer 
com que galhos de árvores e detritos entrem em contacto com linhas elétricas ativas, danificando o 
nosso equipamento e causando incêndios florestais. Assim, poderemos ter de interromper o 
fornecimento de energia durante condições meteorológicas adversas para ajudar a prevenir incêndios 
florestais. A PG&E não irá arriscar com a segurança do cliente. O único propósito de um corte de energia 
para segurança pública é manter os nossos clientes seguros. Portanto, como decide a PG&E que é 
necessário cortar a energia por motivos de segurança? A PG&E tem uma equipa de meteorologistas e 
especialistas em segurança contra incêndios florestais que monitoriza constantemente as condições 
meteorológicas em toda a nossa área de serviço. Iniciamos eventos de corte de energia para segurança 
pública quando o tempo previsto é de tal modo extremo que a segurança das pessoas, vidas, casas e 
negócios podem ficar em risco devido a incêndios florestais. Cada situação meteorológica é única. Por 
isso analisamos cuidadosamente uma combinação de fatores quando decidimos se a energia tem de ser 
cortada. Tais fatores incluem baixos níveis de humidade, geralmente 30% e abaixo desse valor; previsão 
de ventos fortes, particularmente ventos persistentes acima de 30 quilómetros por hora e rajadas de 
vento acima de 48 a 64 quilómetros por hora; material seco no solo e pouca humidade na 
vegetação; aviso de bandeira vermelha (red flag) declarado pelo National Weather Service (serviço 
meteorológico nacional); observações em tempo real no nosso Wildfire Safety Operations Center 
(centro de operações de segurança contra incêndios florestais); e observações no terreno das equipas 
da PG&E em todo o nosso território de serviço. Ao determinar se é necessário um evento de corte de 
energia para segurança pública, o nosso processo de tomada de decisão também leva em consideração 
a presença de árvores suficientemente altas para atingir as linhas de energia. 
 
Observamos os locais onde podemos ter de realizar um PSPS e onde ocorre a confluência ou a 
combinação de ventos fortes que podem produzir atividade de interrupção e um índice de potencial de 
incêndio muito alto ou extremo. Trata-se de uma combinação de danos à nossa infraestrutura com a 
possibilidade de grandes incêndios. 
 
NARRADOR: Este conjunto de critérios é uma primeira etapa que pode levar a análises adicionais por 
parte das nossas equipas de meteorologia e de comando de incidentes para determinar se é necessário 
um evento de corte de energia para segurança pública. Faremos sempre o nosso melhor para partilhar o 
que sabemos sobre a meteorologia logo que possível, para que os clientes tenham as informações de 
que precisam para planear um corte de energia para segurança pública, tendo em mente que as 
condições meteorológicas podem ser incertas. O nosso objetivo é, sempre que a previsão o permitir, 
enviar notificações ao cliente com dois dias de antecedência, com um dia de antecedência e pouco 
antes de cortarmos a energia. São enviadas notificações por telefone, e-mail e mensagens de texto a dar 
conta de quando a energia será cortada e reposta. Fornecemos informações sobre as áreas e os 
endereços afetados e sobre quando será reposto o fornecimento de energia por meio de chamadas 
automáticas, e-mail e mensagens de texto. As pessoas não titulares de contas podem inscrever-se para 
receber alertas de endereço e ser notificadas sobre um possível evento de corte de energia para 
segurança pública em qualquer endereço que seja importante para elas. Os clientes inscritos no nosso 
programa para clientes que necessitam de energia para dispositivos médicos (Medical Baseline Program) 
receberão notificações extras, incluindo chamadas telefónicas ou avisos presenciais antes de um evento 
de corte de energia para segurança pública. Também publicamos atualizações no nosso sítio Web, 



pge.com e nas redes sociais, e divulgamos informação em noticiários locais. Os clientes serão notificados 
pelo menos uma vez por dia até a energia ser reposta. 
 
Para a equipa do cliente, o importante é o que há a fazer. E o que significa para os clientes com os quais 
comunicámos ou com os quais não comunicámos? Temos que ser capazes de partilhar com eles qual 
será o impacto, qual será a duração e o que podem fazer para mitigar esse impacto. 
 
NARRADOR: Depois de o mau tempo ter passado, a PG&E emitirá um aviso para iniciar o processo de 
reposição da energia com segurança. 
 
A primeira coisa que fazemos quando consideramos que a situação está ultrapassada, é colocar os 
nossos colaboradores a postos. Já teremos os nossos meios aéreos e os nossos helicópteros 
adequadamente posicionados. E quando a situação é ultrapassada, a mesma cadeia de comando vai 
para o terreno e damos início ao nosso processo de patrulhamento e reposição. Quando as nossas 
equipas estão no terreno a patrulhar, também são obrigadas a registar os locais danificados que acham 
que não teríamos sabido ou que poderiam ter acontecido se o sistema tivesse permanecido com 
energia. 
 
NARRADOR: As etapas até à reposição incluem a situação meteorológica ultrapassada, o 
patrulhamento, a reparação, a reposição e a notificação aos clientes de que a energia foi reposta. Não 
existe uma solução única para reduzir o risco de incêndios florestais. Sabemos que a falta de energia 
causa perturbações. É por isso que ouvimos os nossos clientes e continuamos a identificar formas de 
reduzir o impacto de eventos de cortes de energia para segurança pública sem comprometer a 
segurança. Para conhecer as últimas novidades sobre os esforços de segurança contra incêndios 
florestais da PG&E e como estamos a melhorar os cortes de energia para segurança pública, aceda a 
pge.com/psps. 


