
Falta de luz afeta São Paulo, Rio, 
Paraná e Espírito Santo 

 

Um apagão afetou os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro na 
tarde desta segunda-feira (19). Internautas também relataram falta 
de energia nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Alagoas. 

São Paulo 

Na capital paulista, a energia caiu por volta de 15h em bairros como 
Santa Cecília, Campos Elíseos, na região Central; Pinheiros e 
Jardins, na zona oeste; e Vila Mariana, na zona sul. A energia foi 
restabelecida em ao menos parte das regiões prejudicadas por volta 
de 15h45.  

O apagão afetou a circulação de trens do Metrô. A linha 4-amarela 
parou de funcionar, segundo relatos de passageiros. O consórcio 
responsável pela linha informou pelas redes sociais que operava com 
"velocidade reduzida devido a uma falha de energia na região da 
estação Luz". As estações Luz e República foram fechadas logo 
depois das 15h. A operação da linha começou a ser restabelecida 
por volta de 16h. A linha 3-vermelha também chegou a funcionar com 
velocidade reduzida. 

Na Grande São Paulo, faltou luz em municípios como Barueri, Embu 
das Artes e na região do ABC. Internautas do interior paulista 
relataram problemas em Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto. 

A concessionária AES Eletropaulo, responsável pelo fornecimento de 
energia na Grande São Paulo, informou que, seguindo orientação do 
ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), cortou mais de 700 
megawatts de energia distribuída. Depois, anunciou que, novamente 
sob orientação do ONS, restabeleceu a totalidade de sua carga de 
energia distribuída às 15h50. 

Rio 

No Rio de Janeiro, usuários relataram em redes sociais falta de luz 
nos bairros do Tanque, Jacarepaguá e Praça Seca, na zona oeste, e 
Cordovil, na zona norte. Houve informes de queda de energia 
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também em São Gonçalo, na região metropolitana, e em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Procurada pela reportagem, a concessionária Light informou que a 
energia foi cortada em alguns pontos do Estado a pedido do ONS 
(Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica) a fim de "aliviar 
a carga". A empresa, no entanto, não soube precisar em que locais 
houve falta de luz. 

Investigação 

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou, por meio 
de sua assessoria de imprensa, que vai aguardar o relatório da ONS 
para fiscalizar e atribuir a responsabilidade da falta de energia aos 
possíveis envolvidos. 

 


