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Cidade
EM 2015

O usuário de energia elétrica do
Estado está ficando sem o forne-
cimento do serviço de forma
maisrecorrenteeduradoura.Éo
queapontaobalançodaCoorde-
nadoria de Energia da Agência
ReguladoradeServiçosPúblicos
Delegados do Estado do Ceará
(Arce)aoconstatarque,durante
o ano de 2015, o consumidor
atendido pela Companhia Ener-
gética do Ceará (Coelce) passou
em média 12,27 horas sem o
fornecimento de energia elétri-
ca. O montante é 31,79% supe-
rior à 2014, quando o registrado
foide9,31horas,eopiorresulta-
do nos últimos dez anos.

O balanço, realizado a partir
de dados obtidos junto à Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), revela que o acréscimo
foi maior quando verificado o
númerodeinterrupções,passan-
do de 4,66 vezes para 6,8 vezes
de um ano para o outro, eleva-
ção de 45,92%.

Os resultados foram obtidos
por meio de medição da Dura-
ção Equivalente por Consumi-
dor (DEC) e da Frequência Equi-
valente por Consumidor (FEC),
que medem o tempo médio em
horas, e a quantidade média de
vezes em que cada consumidor
sofreuporinterrupçõesnoforne-
cimento de energia ao longo de
um ano, respectivamente.

A Arce revela que o DEC atual
é o segundo maior desde 2005,
quando o índice chegou a 12,45
horas. Já em relação ao FEC, o
totaléomaiordesde2008,quan-
do o registro foi de 6,78 vezes. O
coordenadordeenergiadaArce,
Eugênio Bittencourt, avalia que,
apesar dos números estarem

abaixo dos limites estabelecidos
pela Aneel, o cenário indica uma
pioranodesempenhodaconces-
sionária. “Isso é resultado de
uma deterioração dos serviços
que vem ocorrendo desde
2010”,ressalta.Naqueleano,se-
gundo a Arce, o DEC registrou
7,54 horas, o menor valor desde
2002,massecomparadoosvalo-
res de 2010 e 2015, observa-se
um aumento de 62,73%. Ainda
conforme Eugênio Bittencourt,

apesar da ocorrência de apagões
que atingem o Estado, o resulta-
do se baseia principalmente nos
déficits pontuais no fornecimen-
todeenergia.Segundoolevanta-
mento, ambos os índices tive-
ram o maior registro em março
de 2015, com 2,42 horas para o
DEC e 1,29 vezes para o FEC,
época que coincide com a falha
nasubestaçãodaCompanhiaHi-
dro Elétrica do São Francisco
(Chesf).

Fiscalização
Jáemdezembrode2015,segun-
do o levantamento, 3.3 milhões
deconsumidoressofreraminter-
rupção de energia elétrica no Es-
tado do Ceará. As fiscalizações
daArcenosetordeenergiaacon-
tecempor meiode inspeções das
instalações da Coelce e através
de análise dos seus programas
de manutenção, assim como ve-
rificar se a concessionária está
realizando a verificação de com-
pensação. “Isso é compensar na
conta de energia quando ela ul-

trapassa os limites individuais
de horas sem o fornecimento do
serviço”, diz Eugênio.

As ações podem resultar em
advertênciasemultasadistribui-
dora de energia. Em 2014, a
Coelce foi multada 20 vezes e
pagou o total de R$ 9,2 milhões.
Jáem2015, ovalorpago chegou
a mais de R$ 18 milhões, em
decorrência de 16 multas.

O Programa Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consumidor
(Decon) lembra que, ao se sentir
lesado pela queda no forneci-
mento de energia, o consumidor
pode acionar o órgão e formali-
zar uma reclamação. Somente
no ano passado, o Decon/CE re-
gistrou 1130 ocorrências contra
a concessionária de energia, es-
tando entre as reclamações o
não fornecimento do serviço ou
a má prestação do mesmo.

A Coelce informou, por meio
de nota, que foi afetada por 13
ocorrências de grande porte da

Chesf no ano de 2015, resultan-
do no aumento nos índices de
DEC e FEC. Disse, contudo, que
apesar do crescimento, o regis-
trado permaneceu dentro dos li-
mites estabelecidos pela Aneel.

A distribuidora destaca que
33%dasocorrênciastemrespon-
sabilidadedeorigemexterna,co-
mo Chesf, postes abalroados e
vandalismo, ressaltando que
seusíndicesdedesempenhotêm
sido reconhecidos pelos clientes
epelomercadoaolongodosúlti-
mos anos.

Aconcessionáriainforma,ain-
da, que foram investidos R$
426,6 milhões somente no ano
passado, 55% a mais que em
2014,equeaqualidadedoforne-
cimento de energia continuará
sendo prioridade. “Os investi-
mentosforamdestinados,princi-
palmente, à incorporação de no-
vos clientes, à melhoria da quali-
dade do serviço e ao combate ao
furto de energia elétrica.
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