ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO REALIZA AÇÕES DE MELHORIA E
MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA GRANDE SÃO PAULO
• Distribuidora promove investimentos constantes, como instalação de
equipamentos de automação e podas de árvores em contato com a rede
São Paulo, 16 de dezembro de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo, a maior
concessionária de energia elétrica do Brasil, segue realizando obras de expansão,
modernização e digitalização e ações de manutenção preventivas na rede elétrica nos
24 municípios da sua área de concessão. Dentre as ações previstas para dezembro
estão a instalação de 66 equipamentos telecomandados, que permitem religar os
clientes mais rapidamente e reduzir o número de consumidores sem energia, e a
execução de 20 mil podas de árvores com galhos próximos ou em contato com a rede
elétrica.
As obras planejadas pela companhia têm como objetivo melhorar a qualidade do serviço
e reduzir o número de clientes impactados em casos de interrupção no fornecimento de
energia. Vale lembrar que a Enel Distribuição São Paulo está entre as distribuidoras
com os melhores índices de qualidade do País. Ao final de setembro de 2020, a duração
das interrupções de energia era de 7,04 horas, 40% inferior às 11,72 horas apuradas ao
final de 2017, quando a empresa se chamava Eletropaulo. A frequência das interrupções
(FEC) recuou 41,2% no mesmo período de comparação, de 6,22 vezes para 3,66 vezes.
Além dos investimentos em automação e podas, a companhia irá realizar 170 ações de
obras para atendimento aos clientes. Ao todo, as obras mobilizam 70 equipes, com um
total de 280 colaboradores. Neste mês, os bairros da capital paulista beneficiados são
Vila Mariana, Pinheiros, Ipiranga, Mooca, Santana, Lapa, Butantã, Vila Prudente, São
Miguel Paulista e Santo Amaro, e as cidades de Caucaia do Alto, Vargem Grande
Paulista, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Taboão da Serra e Mauá.
Entre janeiro a novembro deste ano, a concessionária já instalou 1.443 equipamentos
telecomandos, executou 2.325 obras para atendimento ao cliente, reformou 1.059
estações transformadoras e instalou 220 quilômetros de spacer cable (rede compacta),
mais resistente ao toque de objetos externos, tais como galhos de árvores. Neste
mesmo período, a Enel Distribuição São Paulo realizou 286,6 mil podas, sendo 97,8 mil
apenas na cidade de São Paulo.

Devido ao atual cenário de pandemia, durante as atividades, todos os colaboradores
envolvidos usarão, além dos equipamentos de proteção individuais e coletivos
tradicionais, máscaras e álcool em gel, conforme recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
No período de janeiro a setembro de 2020, último dado público, a Enel Distribuição São
Paulo já investiu R$ 684 milhões, sendo R$ 243,8 milhões na expansão, digitalização e
modernização da rede elétrica, R$ 298,7 milhões em manutenção e R$ 153,1 milhões
em obras de atendimento ao cliente nos 24 municípios de sua área de concessão.
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, respondendo por 10,3% de toda energia
distribuída no Brasil e atendendo 7,4 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.
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