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Uma reclamação constante dos moradores do Jardim Paulis-
tano é sobre as quedas de energia e a demora para o resta-
belecimento no fornecimento. Sem medir esforços, a AME 
JARDINS enviou um ofício à Enel solicitando revisão dos cir-
cuitos que atendem a região, nos moldes daquela ação reali-
zada, também a pedido da entidade, em 2016.

Paralelamente, foi realizada uma reunião no dia 21 de janeiro 
entre representantes da associação e Danillo Sene, da Direto-
ria de Relações Institucionais da Enel, para discutir o assunto. 
O resultado desse encontro foi positivo e a empresa apresen-
tou, após os 30 dias prometidos, o cronograma de ações vol-
tadas para evitar novas interrupções de energia de forma 
prolongada como tem ocorrido. Veja a seguir todos os deta-
lhes do documento encaminhado pela Enel!

“Em virtude das reclamações dos moradores do Jardim Pau-
listano sobre as constantes interrupções do fornecimento e a 
demora da distribuidora no restabelecimento da energia elé-
trica, foram analisados todos os circuitos elétricos que ali-
mentam o bairro em um período de 12 meses para identificar-
mos as causas e ações de manutenção para reduzir as ocor-
rências na região.
 
A área responsável pela análise de falhas na rede de distribui-
ção de energia elétrica – Network Analysis (O&M) – analisou 
três circuitos alimentadores que atendem o bairro do Jardim 
Paulistano (ITA 102, ITA 103 e ITA 104) entre janeiro de 2020 
a 09 de janeiro de 2021, constatando 22 ocorrências com 
interrupções no fornecimento de energia, sendo cinco decor-
rentes de contato da vegetação com a rede.

Trecho atendido por 3 circuitos alimentadores (ITA 102, ITA 
103 e ITA 104):

Indicadores de qualidade do fornecimento de energia elé-
trica

Temos dois indicadores de qualidade do fornecimento de 
distribuição de energia. O primeiro é o DEC, que se refere à 
duração das interrupções, e o segundo é o FEC, que se refere 
à frequência das interrupções. 
 
Ambos são compostos por três parcelas: programado (inter-
rupções na rede para fazer serviços de manutenção preven-
tiva), não programado (interrupções emergenciais) e, por 
último, não programado excepcional (interrupções emer-
genciais que estão dentro do critério de expurgo e não é 
contabilizado para o indicador).

Apenas para registro, em 2019 e 2020 diversas ações foram 
realizadas nos circuitos ITA 102 e 104:

Ações executadas nos circuitos em 2019/2020

Ações previstas nos circuitos para 2021:

Diante do cenário e das reclamações, o plano de manutenção 
nestes dois circuitos foi antecipado. O início da execução 
está programado para março e a conclusão até final do 1° se-
mestre de 2021.

Vale ressaltar que para as atividades envolvendo instalação 
ou substituição de equipamento é necessário elaboração de 
projeto (90 dias da elaboração até a execução) e a interrup-
ção temporária do fornecimento (desligamento programa-
do). No entanto, para outras atividades, como a de poda, 
nossas equipes já possuem a tecnologia e o treinamento para 
realizar essa atividade em linha viva (com a rede energizada), 
evitando-se assim novos desligamentos e permitindo reduzir 
o prazo de planejamento para execução.

02 projetos de manutenção de rede (início março/21 – tér-
mino* julho/21).
• Instalação de capa protetora em duas ETs (estação trans-
formadora);
• Substituição de cruzeta;
• Substituição de base fusível;
• Substituição de para raio do transformador;
• Substituição de estrutura metálica de sustentação do cabo;
• Manutenção visual além do ponto da religadora RA 60241.

03 projetos de podas de árvores (início março/21 – térmi-
no* julho/21).
• Podas de árvores - base fusível BF70251;
• Podas de árvores - atendimento ofício;
• Podas de árvores - disjuntor (da saída da subestação trans-
formadora Itaim até a religadora)”.

* podendo ser concluído antes do previsto.

Causas dos desligamentos no circuito alimentador – ITA 
0102:

• Equipamento localizado na Rua Coronel Irlandino Sandoval

Causas dos desligamentos no circuito alimentador – ITA 
0104:

• Equipamento localizado na Rua Jacarezinho

Principais ocorrências registradas nos circuitos alimentadores que 
atendem a região do Jd. Paulistano

CRONOGRAMA DE MELHORIAS PARA 
EVITAR QUEDAS DE ENERGIA NO 

JARDIM PAULISTANO

• Equipamento localizado na Rua Praça Coronel Pires de An-
drade c/ a Rua Campo Verde

Evolução LTM do conjunto elétrico que atende a região

A seguir demonstramos o caminho elétrico dos dois circui-
tos (Itaim 102 e 104) e o trajeto utilizado para fornecer 
energia aos clientes:

Manutenções da rede

• 2019: 02 projetos
• 2020: 03 projetos

Manutenções preventivas em equipa-
mentos de telecontrole
• 2019: 08 ações
• 2020: 06 ações

Projetos de investimentos

• 03 Religadores automáticos
• 01 Chaves automáticas

Desobstrução da rede

• 2019: 1.393 podas de árvores
• 2020: 568 podas de árvores


