
PSPS: Restabelecimento 
 

NARRADOR: A responsabilidade mais importante da PG&E é a segurança dos seus clientes e 
comunidades. Ventos fortes podem fazer com que galhos de árvores e detritos entrem em contacto com 
linhas elétricas ativas, danificando o nosso equipamento e causando um incêndio florestal. Assim, 
poderemos ter de interromper o fornecimento de energia durante condições climáticas adversas para 
ajudar a prevenir incêndios florestais. Isto é designado Public Safety Power Shutoff (Corte de Energia 
para Segurança Pública). 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. Trabalhamos durante todo 
o ano e sem parar para tornar o nosso sistema mais seguro e resiliente e melhorar a ocorrência de 
eventos de corte de energia por motivos de segurança pública para os nossos clientes e comunidades. A 
Califórnia, o Oregon e Washington, juntamente com vários outros estados do oeste, continuam a assistir 
a um aumento do risco de incêndios florestais e a uma época de incêndios florestais longa. Contudo, 
para segurança dos nossos clientes e comunidades, o Corte de Energia para Segurança Pública continua 
a ser uma ferramenta necessária como último recurso. Iniciamos eventos de corte de energia para 
segurança pública quando quando a previsão meteorológica indica condições climáticas de tal modo 
severas que a segurança das pessoas, vidas, casas e negócios podem ficar em perigo devido a incêndios 
florestais. Depois da PG&E iniciar um corte de energia, temos de nos assegurar de que a energia pode 
ser reposta em segurança depois das condições climáticas adversas terem passado. A PG&E inspeciona 
cada quilómetro do sistema elétrico que foi desligado como segurança. Levar a cabo inspeções 
minuciosas, seguras e eficientes é a chave para um restabelecimento seguro da energia junto dos nossos 
clientes. O processo começa mesmo durante as condições climáticas adversas, dado que colocamos as 
nossas equipas de prevenção para rapidamente inspecionarem as linhas quando o mau tempo tiver 
passado. O Centro de Operações de Emergência da PG&E confirma quando é seguro começar as 
inspeções e restabelecer a energia. As equipas utilizam diferentes métodos para efetuar estas 
inspeções. Muitas das nossas linhas podem ser inspecionadas por especialistas qualificados, utilizando 
helicópteros. Este método é rápido, mas tem algumas limitações, incluindo o facto de que algum 
equipamento não é visível a partir do ar devido a árvores e outros obstáculos. Além disso, os 
helicópteros só podem ser utilizados para inspecionar as linhas durante o dia. Também temos aviões 
que podem ser usados para inspecionar estruturas maiores. Aviões equipados com equipamentos por 
infravermelhos podem ser usados para efetuar inspeções durante a noite. Relativamente à linhas que 
não podem ser inspecionadas por ar, as equipas da PG&E patrulham as linhas a partir de um veículo ou a 
pé para avaliar o equipamento que está próximo das estradas. E quando as inspeções por via aérea ou 
em veículo não são possíveis devido à localização e ao terreno, as nossas equipas têm de efetuar a 
inspeção a pé. Onde são encontrados danos, as equipas isolam a área e efetuam quaisquer reparações 
da forma mais rápida e segura possível.  As linhas só são ligadas de novo depois de terem sido 
inspecionadas e qualquer dano reparado. Cada secção volta a ser ligada à medida que é inspecionada. O 
que significa que a energia será reposta em diferentes momentos para os diferentes clientes. O 
restabelecimento da energia começará na subestação prolongando-se até ao final de um circuito.  Os 
clientes não têm de esperar pela inspeção de todo o sistema para a energia ser restabelecida. Assim que 
as linhas que servem a sua casa tiverem sido inspecionadas e a sua segurança confirmada, a energia será 
restabelecida. Todos dependemos da eletricidade todos os dias e continuaremos a trabalhar com os 
nossos clientes em soluções que minimizem o risco para a nossa infraestrutura em alturas de elevada 
ameaça de incêndio. A PG&E incentiva os clientes a deslocarem-se ao Safety Action Center (centro de 
ações de segurança) para obterem informações valiosas sobre os riscos de incêndios florestais e o que 
podem e devem fazer para se prepararem com antecedência para um corte de energia por razões de 
segurança pública. 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. 


