ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO CONCLUI AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO TABOÃO DA SERRA
Obra vai beneficiar mais de 120 mil clientes da região
São Paulo, 14 de julho de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo concluiu as obras de
ampliação e modernização da subestação Taboão da Serra, com a instalação de novas
tecnologias e equipamentos, como transformadores e painéis de controle, que exigiram
o investimento de cerca de R$ 14 milhões. Com isso, a empresa atenderá o crescimento
de carga da região com maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica,
beneficiando mais de 120 mil clientes.
“A ampliação e a modernização da subestação permitirão o monitoramento à distância
por meio da Central de Operações da Enel Distribuição São Paulo, localizada na cidade
de Barueri, na região metropolitana de São Paulo”. Com os novos painéis de controle,
que contém todas as informações da subestação, é possível analisar e tomar as
decisões de forma rápida e segura. Por meio dele, nossos técnicos podem atuar
remotamente nos equipamentos da subestação, evitando o deslocamento de equipes e
normalizando o fornecimento de energia mais rapidamente, em caso de defeito”, explica
Rosario Zaccaria, responsável pela área de Infraestrutura e Redes da Enel Distribuição
São Paulo.
Atualmente, a Enel Distribuição São Paulo possui 162 subestações de distribuição, com
461 transformadores que totalizam uma capacidade instalada de 15.418 MVA.
Outros investimentos na região
Desde 2019, a distribuidora já realizou cerca de 1,5 mil podas de árvores no circuito que
atende a região. Neste ano, a Enel SP instalou 2,2 km de spacer cable, um tipo de
cabeamento mais resistente a interferência de ventos fortes, galhos e quedas de árvores
e investiu em automação da rede elétrica, com a instalação de 16 equipamentos para
otimizar a operação, reduzindo o número de clientes afetados em caso de interrupção
do fornecimento de energia, melhorando a qualidade do serviço prestado.
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.

