ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO ORIENTA SOBRE OS CUIDADOS
COM A REDE ELÉTRICA EM CASOS DE ALAGAMENTOS
● Dicas podem evitar acidentes causados pelo contato da água com a
rede elétrica;
● Período do verão é marcado pelo aumento de chuvas
São Paulo, 02 de dezembro de 2020 – Com a proximidade do verão, as mudanças de
temperatura são mais frequentes e ocorrem de forma rápida, com pancadas de chuva
que podem causar enchentes e pontos de alagamentos. Por isso, a Enel Distribuição
São Paulo, maior concessionária de energia elétrica do Brasil, separou as principais
orientações para evitar acidentes e danos em equipamentos.
Confira abaixo as dicas para ficar em segurança:
● Desligue os disjuntores internos para evitar curtos-circuitos;
● Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;
● Em caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, não
entre em contato com as instalações elétricas;
● O contato acidental de varas e remos com a rede elétrica pode causar graves
acidentes, por isso evite circular em embarcações por locais onde haja
alagamentos;

● Nunca escale postes ou torres de energia elétrica para tentar se proteger das
enchentes;
● Não encoste em objetos metálicos como semáforos, postes de iluminação
pública, pontos de ônibus, portões e grades em uma enchente.
● Depois que o nível da água baixar, procure um eletricista para rever a
instalação elétrica do imóvel antes de religar os disjuntores;

● No caso de rompimento de fios elétricos, evite se aproximar com cabos e
acione imediatamente a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196.

Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A
companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões
de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo,
incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e
do mundo. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade
e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030 da ONU
.
Relações com a Mídia
Tel: (11) 3330-3815/3823
e-mail: imprensasp@enel.com
Horário de expediente: 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.
Para demandas fora deste horário, favor encaminhar a demanda por e-mail

