
Monitorização do tempo para consideração de PSPS 
 

NARRADOR: Continuamos a desenvolver o nosso Community Wildfire Safety Program contra Incêndios 
Florestais (programa comunitário de segurança contra incêndios florestais), a fim de fortalecer e 
melhorar o nosso sistema elétrico para segurança dos nossos 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, pode ser necessário desligar 
a energia durante o mau tempo para ajudar a prevenir incêndios florestais, o que é designado de Corte 
de Energia para Segurança Pública. Para a segurança dos nossos clientes e comunidades, o Corte de 
Energia para Segurança Pública continua a ser uma ferramenta necessária como último recurso. Mas 
sabemos que deixar de ter energia pode ser prejudicial. Por isso, estamos a ouvir os nossos clientes e a 
encontrar formas de reduzir o impacto de eventos de corte de energia para segurança pública sem 
comprometer a segurança. A PG&E tem uma equipa de meteorologistas experientes que monitorizam 
continuamente o tempo em busca de problemas que possam afetar o sistema elétrico. Tal inclui a 
monitorização de temperaturas extremas, tempestades e mau tempo que podem incluir risco de 
incêndio florestal. 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. Como cada situação climática é única, analisamos cuidadosamente 
uma combinação de fatores para decidir se a energia deve ser desligada. Tais critérios incluem baixos 
níveis de humidade, geralmente 30% e abaixo desse valor; previsão de ventos fortes, particularmente 
ventos sustentados acima de 30 quilómetros por hora e rajadas de vento acima de 48 a 64 quilómetros 
por hora, muitas vezes ocorrendo durante ventos sustentados de 30 quilómetros por hora; material 
seco no solo e pouca humidade na vegetação; aviso de bandeira vermelha (red flag) declarado pelo 
Serviço Meteorológico Nacional (National Weather Service); observações em tempo real no nosso 
Centro de Operações de Segurança Contra Incêndios (Florestais Wildfire Safety Operations Center); 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. Este conjunto de critérios é uma primeira etapa que pode levar a análises adicionais por 
parte da nossa equipa de meteorologia para determinar se é necessário um evento de Corte de Energia 
para Segurança Pública. Estamos a testar e a usar novas ferramentas e tecnologias para identificar a 
melhor forma de prevenir e dar resposta aos incêndios florestais. Estamos a utilizar modelagem de risco 
aprimorada para priorizar melhor os nossos esforços de segurança contra incêndios florestais e 
direcionar esforços preventivos para as áreas e comunidades em maior risco. Este modelo avançado de 
risco de incêndio florestal permite-nos identificar com mais precisão as áreas em que devemos 
concentrar os nossos esforços de reforço da proteção do sistema e de redução de risco de incêndio 
florestal. Também estamos a instalar mais estações meteorológicas e câmaras de alta definição para 
melhorar a previsão de tempo extremo. Planeamos ter, até ao fim de 2021, 1300 estações 
meteorológicas no nosso território de serviço que nos ajudarão a prever e a responder a ameaças 
meteorológicas severas, procurando garantir a segurança do cliente. Planeamos ter, até ao fim de 2022, 
um total de 600 câmaras de alta definição no nosso território de serviço para ajudar a melhorar a nossa 
capacidade de responder proativamente a ameaças meteorológicas severas. A PG&E dispõe de um sítio 
Web específico com dados permanentemente transmitidos em tempo real a partir da nossa rede de 
estações meteorológicas avançadas. O sítio Web também inclui uma previsão para os sete dias 
seguintes relativamente a condições meteorológicas severas que possam causar um Corte de Energia 
para Segurança Pública. Aceda a pge.com/weather para conhecer a situação das estações 
meteorológicas na sua área. Ac PG&E também está a incentivar os nossos 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 os clientes podem e devem fazer para manter a sua casa, família ou 
empresa em segurança. Para conhecer as últimas novidades sobre os esforços de segurança contra 
incêndios florestais da PG&E e como estamos a aprimorar os Cortes de Energia para Segurança Pública, 
aceda a pge.com/psps. 


