ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO INVESTE R$ 684 MILHÕES EM
MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA
● O investimento ocorreu no período de janeiro a setembro;
● Distribuidora realizou ações como instalação de equipamentos de
automação e podas de árvores em contato com a rede elétrica;
● Iniciativas visam preparar o sistema elétrico para o período de chuvas
São Paulo, 23 de novembro de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo, maior
concessionária de energia elétrica do Brasil, investiu R$ 684 milhões na modernização,
expansão, digitalização e manutenção da rede elétrica nos 24 municípios de sua área
de concessão entre os meses de janeiro a setembro. No período, foram realizadas
diversas ações com objetivo de melhorar a qualidade do fornecimento de energia e
reduzir o número de consumidores impactados em caso de interrupção no fornecimento.
Dentre as ações realizadas pela distribuidora, destacam-se a instalação de cerca de 1,2
mil equipamentos de telecontrole e mais de 1,4 mil equipamentos monopolares com
religamento automático. Essas tecnologias proporcionam mais agilidade e flexibilidade
na operação da rede elétrica e no atendimento dos consumidores, diminuindo o tempo
de interrupção de energia e de restabelecimento do fornecimento.
Para tornar a sua rede mais resistente às intempéries climáticas externas e diminuir a
interferência de fatores externos, como a queda de galhos de árvores sob os fios de alta
tensão, a distribuidora adicionou 230 quilômetros de rede elétrica compacta (spacer
cable) e realizou 252 mil podas. Outra ação de destaque para reforçar a qualidade do
serviço foi a reforma de pouco mais de 1 mil transformadores.
Ao todo, dos R$ 684 milhões investidos no período, a Enel Distribuição São Paulo
destinou R$ 243,8 milhões para expansão, digitalização e modernização da sua rede
elétrica, R$ 287 milhões para a manutenção do sistema elétrico e R$ 153,1 milhões em
execução de 2.115 solicitações de atendimento aos consumidores que dependiam de
obras na rede de distribuição, como a remoção de rede elétrica para o atendimento das
obras do monotrilho e o enterramento da fiação na região da Vila Olímpia.
Ações previstas
Com foco na melhoria constante da rede elétrica, a Enel Distribuição São Paulo segue
na realização dos investimentos na área de concessão em novembro. Este mês, a
concessionária está realizando a instalação de mais 225 equipamentos de telecontrole

e executando a poda de 31 mil árvores que estão em contato com a rede elétrica. Além
disso, a companhia tem prevista a execução de outras 200 ações de obras para
atendimento ao cliente. Os investimentos mobilizam 82 equipes, em um total de 274
colaboradores.
Durante as atividades, as equipes estão seguindo os protocolos de higiene e segurança
para a Covid-19. Além dos equipamentos de proteção individual e coletivos tradicionais,
os colaboradores também fazem uso de máscara, luvas e álcool em gel, conforme
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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 por e-mail

