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AVALIAÇÃO DA ANEEL

Apesardaavaliação
positiva,aCoelceainda
recebeu5.987queixas
deusuários,naArce,
noanopassado

PETRÓLEO

São Paulo. A situação dos re-
servatórios não deve apresentar
melhoria substancial antes do
fim de 2016, segundo análises
de longo prazo da Climatempo.
O volume de chuvas deve ser
limitado nesse período em fun-
çãodoresfriamentonatempera-
tura do oceano Pacífico, tendên-
cia que será revertida somente
entre o final de 2016 e 2017. O
cenárioapartirde2017apresen-
tamelhorias emfunçãodo aque-
cimento das águas do Pacífico e
do maior volume de chuvas.

O registro de longos períodos
de chuva acima ou abaixo da
média é usual e marcou as déca-
das de 1980 e 1990, com chuvas
acima da média, e agora os pri-
meiros anos do século 21, com
chuvas abaixo da média. Con-
cluído o atual ciclo de chuvas
mais fracas, a situação volta a
apresentar tendência de melho-
riae posterior pioraatéo finalda
década de 2030. “Depois de
2040 teremos um cenário de
grande escala onde a precipita-

ção na América do Sul tende a
ficar acima da média”, afirma o
meteorologista da Climatempo,
Alexandre Nascimento.

Curtoprazo
A situação do nível dos reserva-
tórios no curto prazo pode se

deteriorar porque há expectati-
va de menor volume de chuvas
nasregiõesSuleNortenodecor-
rer de 2015, principalmente a
primeira, que tem garantido a
transferência de energia da re-
gião Sul para a região Sudeste.

Nascimento projeta condi-
ções desfavoráveis de chuvas no
primeiro semestre deste ano.
Confirmadas as projeções do es-
pecialista, o racionamento de
energia seria inevitável neste
ano, quando consideradas as
previsões de especialistas do se-
tor elétrico.

Estima-se que, para evitar
um racionamento, o nível dos
reservatórios precisaria chegar
a mais de 30% da capacidade de
armazenamento no final de
abril. A Energia Natural Afluen-
te (ENA) no período precisaria
ser de mais de 80% da média de
longo termo (MLT) no período
de fevereiro a abril.

As projeções da Climatempo
indicam que essa marca não se-
rá alcançada.

NOCARIRI

Cequip lançanova
lojanoEstado
� A Cequip, empresa de
veículos, pneus, peças e
equipamentos, lançou ontem
(11) uma nova loja no Estado,
localizada no Cariri. A
unidade inaugurada, que
conta com ofertas
diferenciadas de lançamento,
fica situada na Avenida Padre
Cícero, no Crato.

ACompanhiaEnergéticadoCea-
rá (Coelce) obteve avaliação po-
sitiva da Agência Nacional de
EnergiaElétrica(Aneel)emrela-
ção à qualidade dos serviços de
fornecimento de eletricidade
prestadosno Estado, no anopas-
sado. Os dados preliminares dos
chamados indicadores de conti-
nuidadecoletivosde2014,divul-
gadosontem,pelaagência, mos-
tram que a concessionária cea-
rensecumpriuasmetasestabele-
cidas em relação aos limites de
interrupções no fornecimento.

O primeiro desses indicado-
res é a Duração Equivalente de
Interrupção por unidade consu-
midora, denominado de DEC,
que é medido em horas. De acor-
do com a Aneel, cada unidade
consumidoraatendidapelaCoel-
ce passou, em média, 9 horas e
31minutos sem energiaelétrica,
durante todo o ano passado, por
falhas da companhia. O DEC li-
mite estabelecido para o ano de
2014 havia sido de 13 horas e 11
minutos.

O segundo indicador é a
FrequênciaEquivalentedeInter-
rupção, o FEC, que é medido por
número de vezes. Neste caso, a
clientecearenseteveseuforneci-
mento de energia interrompido
pela Coelce, em média, quatro

vezes,duranteoano(oíndicefoi
de 4,65). O número foi inferior à
metade do limite estabelecido,
que era de 10,24 vezes, por uni-
dade consumidora, para 2014.

Automação
A Aneel ainda não divulgou o
ranking do desempenho global
de continuidade do serviço do
ano passado. Em 2013, a Coelce
alcançou a primeira colocação
na lista entre as grandes compa-
nhiasdistribuidorasdoPaís,mes-

ma posição obtida em 2011. Em
2012, ficou em segundo lugar,
superada pela Companhia de
LuzeForçaSantaCruz(CLFSC).

Em nota, a Coelce comemora
ter alcançado “um dos melhores
índices de qualidade de serviço
entre as distribuidoras de ener-
gia elétrica do país”. A compa-
nhia explica que, entre as princi-
paisaçõestomadasparaamelho-
ria dos serviços prestados, está a
construção e reforma de
subestações automatizadas.

“Em 2014, foram construídas as
subestações do Centro, do Eusé-
bio e da Macaoca, no município
de Madalena. Atualmente, a
companhia opera 108
subestações por todo o Estado.

Investimentos
Além disso, são 4.990 quilôme-
tros (Km) de linhas de alta ten-
são, 82.244 km de média tensão
e 48.951 km de baixa tensão. A
companhia também realizou a
aquisição de equipamentos no-
vos e mais modernos e manteve
oplano anualde inspeções e ma-
nutenções”, detalhou. A empre-

sa informou que investiu, em
2014, um montante de R$ 274,8
milhões. “Cerca de 52% dos in-
vestimentosem2014foramdes-
tinadosàconexãodenovosclien-
tes”, acrescentou a companhia.

Mausdesempenhos
Entretanto, nem todas as distri-
buidoras tiveram desempenho
positivo como a Coelce. A Aneel
apontou que 16 concessionárias
não cumpriram seus limites
regulatórios: AES Eletropaulo
(SP), AES-Sul (RS), Amazonas
Energia (AM), Ampla (RJ), Cea
(AP), Ceal (AL), Ceb (DF),
CEEE-D, Celg (GO), Celpe (PE),
Cepisa (PI), Ceron (RO), Cerr
(RR), Coelba (BA), Eletroacre
(AC) e Light (RJ).

A diretoria da agência reali-
zou uma série de reuniões com
estas empresas, encerrada na úl-
tima sexta-feira, na qual tratou
de medidas de aprimoramento
do serviço prestado elas. Os diri-
gentes das16 empresas sereuni-
ram com diretores, assessores e
técnicos da Aneel para discutir o
diagnóstico feito pela Agência e
o desenvolvimento de ações pa-
ra tentar reverter o quadro.

Nessasreuniões,aAneelapre-
sentou dados por meio dos quais
severificouasituaçãodaqualida-
de dos serviços dessas distribui-
doras, nos últimos anos, desta-
cando-se entre eles os números
relativos a reclamações feitas na
Central de Teleatendimento da
Agência, indicadores de conti-
nuidade e Índice Aneel de Satis-
fação do Consumidor (IASC).

“O documento, a ser submeti-
do à Aneel em até 60 dias, deve
trazer um conjunto de ações pa-
ra adequar os indicadores de
qualidadedosserviçosdasdistri-
buidoras no prazo de 24 meses.

O Plano não introduzirá ne-
nhumaobrigaçãonovaàconces-
sionária nem se trata de regime
excepcional regulatório ou de
sanções.Éumaoportunidadepa-
ra que as empresas alinhem sua
gestãoà prestação de um serviço
adequado”, informou a Aneel,
emnotaenviadaporsuaassesso-
ria de imprensa.

Apesar dos avanços, a Coelce
ainda foi “alvo” de 5.987 recla-
mações feitas por usuários à
Agência Reguladora de Serviços
PúblicosDelegadosdoCeará(Ar-
ce), em 2014.

APONTA CLIMATEMPO TERMELÉTRICAS

Abreue Lima
realiza1ª
vendade
coque

Rio. A Refinaria Abreu e Lima
(RNEST),emPernambuco,reali-
zouavendadoprimeirocarrega-
mento de coque de petróleo pro-
cessado na unidade, que iniciou
sua operação no fim de 2014.
Foram vendidas 47,3 toneladas
doprodutoàPetrobrasDistribui-
dora. O carregamento serviu co-
mo teste para o funcionamento
do esquema logístico de expedi-
ção de coque na RNEST.

Ocoqueéutilizado,principal-
mente, nas indústrias siderúrgi-
ca, metalúrgica e cimenteira. O
produto serve como combustí-
vel, podendo substituir outras
fontesdeenergiacomoóleocom-
bustível, gás natural, carvão ve-
getal, lenha e coque importado.

A Unidade de Coqueamento
Retardado da RNEST produziu,
em 20 de janeiro, 650 toneladas
de coque, como parte dos testes
finaisparaaoperaçãodefinitiva.

INVESTIMENTOS

Rio. A Petrobras informou on-
tem que o aumento das opera-
ções de importação e processa-
mento de gás natural liquefeito
(GNL) garantiram o suprimento
necessário à operacionalização
dasusinastermelétricase,conse-
quentemente, o fornecimento
de energia elétrica no País.

Em nota, a Petrobras infor-
mou que, em 2014, além de con-
solidar a sua posição de desta-
que no mercado global de gás
natural liquefeito, a empresa co-
mercializou um total de 115 car-
gas do combustível em navios
metaneiros (específicos para o
transporte do GNL), ao longo do
ano, atingindo um novo recorde
dacompanhiaemoperaçõesdes-
te tipo.

Isso representou um volume
médio regaseificado de aproxi-
madamente 20 milhões de me-
tros cúbicos por dia (m³/dia), a
partir dos três terminais de
regaseificação operados pela
Transpetro (empresa de trans-
portes da Petrobras) nos estados

doRiodeJaneiro,CearáeBahia.
Na avaliação da Petrobras, os

terminais tiveram papel funda-
mental na ampliação da oferta
de gás natural ao mercado. A
empresa informou que conta
atualmente com uma capacida-
de total de regaseificação de 41
milhões de m³/dia, sendo 20 mi-
lhões de m³/dia pelo Terminal
da Baía de Guanabara (RJ), 14
milhões de m³/dia no Terminal
da Bahia (BA) e 7 milhões de
m³/dia no Terminal de Pecém
(CE). “Essa oferta de GNL já é
superior aos 32 milhões de m³/
dia de gás importados da Bolívia
e fica atrás, apenas, da produção
nacional total – que gira em tor-
no de 45 milhões de m³/dia”.

Segundo a estatal brasileira
do petróleo, das 115 cargas co-
mercializadas junto a 29 empre-
sasfornecedoras,cemforamdes-
tinadas ao mercado brasileiro e
15 foram revendidas no merca-
do internacional, tendo como
principais destinos Argentina,
Coreia do Sul e países europeus.

Nível de reservatórios não
devemelhorar até 2016

GNLgarantiu
operacionalização

EM2014

LucrodoBancodo
Brasil cai28,6%
� O Banco do Brasil registrou
lucro líquido de R$ 11,246
bilhões em 2014, queda de
28,63% na comparação com o
ano anterior, informou ontem
a instituição financeira. Porém
com o aumento de 9,8% nos
financiamentos em 2014, o
banco manteve a liderança no
mercado de crédito nacional.

108
é o número desubestaçõesquea

CoelceoperanoCeará.Em2014,

acompanhia investiuR$278,4

milhões, sendo52%dessevalor

emconexõesdenovosclientes

Paraevitaroracionamento,onível

dosreservatóriosdevechegara30%

atéofinaldeabrilFOTO: CID BARBOSA

ECONOMIA

HongKongé temade
seminárionaFiec
� No próximo dia 26 de
fevereiro, será realizado o
seminário Brasil x Hong Kong. A
iniciativa, que ocorre na sede da
Fiec – das 10 às 13:30 –, tem
como objetivo apresentar as
novas oportunidades que Hong
Kong pode proporcionar para os
negócios. O evento é gratuito.
Mais Info: (85) 3421.5420.

EMFORTALEZA

OhMyDog! funcionará
duranteoCarnaval
� Todas as lojas da rede Oh My
Dog! em Fortaleza e Região
Metropolitana irão funcionar
normalmente durante o feriado
de Carnaval, que começa no
próximo sábado (14) e segue até
o dia (17). Atualmente, a rede
conta com a série Jack Session’s
com o uso de whisky Jack
Daniel’s no preparo.

Coelce tembaixo
nível dequedas
deenergia

SÉRGIODE SOUSA

Repórter

AAneelaindanãodivulgouorankingdodesempenhoglobaldecontinuidadedoserviçodoanopassado.Em2013,aCoelce

alcançouaprimeiracolocaçãonalistaentreasgrandescompanhiasdistribuidorasdoPaís

OPORTUNIDADES

STDSanuncia2.104
vagasdetrabalho
� A Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social
(STDS) está disponibilizando,
por meio do Sine-IDT, mais
2.104 vagas oportunidades de
emprego para várias atividades,
muitas voltadas para a área de
serviços e do turismo. Desse
total, 1.320 vagas são para
Fortaleza. Info: 3101.1660.

LIMITES DE INTERRUPÇÕES

Empresas fora das metas
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