Enel Distribuição São Paulo dá dicas de segurança
com a rede elétrica
São Paulo, 26 de março de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo realiza
periodicamente diversas ações para conscientizar a população sobre os riscos
envolvendo a rede elétrica, como encontros em escolas, associações de bairro,
empresas e lojas de material de construção. Neste momento de combate ao avanço do
Coronavírus, estas ações estão suspensas, mas a companhia reforça aos clientes os
cuidados com a rede elétrica. Confira abaixo:

Para sua casa:
▪ Utilize protetores nas tomadas, principalmente se houver crianças em casa;
▪ Para evitar choque, não manuseie eletrodomésticos com as mãos molhadas;
▪ Não coloque objetos metálicos, como grampos ou clipes nas tomadas, nem
dentro de aparelhos elétricos;
▪ Só limpe equipamentos elétricos após desligá-los da tomada;
▪ Equipamentos eletrônicos sensíveis, como computadores, precisam de
estabilizadores de tensão;
▪ Não ligue vários aparelhos na mesma tomada e procure evitar o uso de
adaptadores;
▪ Antes de ligar aparelhos elétricos, verifique se a sua tensão está de acordo
com a fornecida pela concessionária;
▪ Fios desencapados provocam choque elétrico, curto-circuito e, às vezes,
incêndios;
▪ Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas também pode causar
incêndios;
▪ Antes de trocar uma lâmpada, não confie no desligamento apenas do
interruptor, desligue a chave geral e ilumine bem o local com lanterna ou vela.

Além disso, segure sempre no soquete e no vidro, mas nunca toque nas partes
metálicas da lâmpada.

Em construções:
▪ Mantenha a distância da rede elétrica;
▪ Construir casa próximo ou sob a rede elétrica não é permitido: se a rede
elétrica estiver passando sobre o terreno onde você pretende construir,
informe-se com a Enel como proceder;
▪ Ao movimentar barras de metal, canos, arames, trilhos, suportes de
luminosos, escadas e outros objetos metálicos, tome cuidado para não se
aproximar/tocar nos fios;
▪ Nunca deixe fios desencapados, isso coloca em risco a vida da sua família e
de seus animais de estimação;
▪ Desligue a chave geral sempre que for realizar reparos nas instalações
elétricas da sua casa e chame um profissional habilitado para fazer o serviço;
▪ Ao rebocar ou pintar paredes, tenha cuidado: se existirem fios elétricos por
perto, jamais se aproxime deles.

Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:
•
O local deve ser isolado para que não haja a aproximação de outras
pessoas;
•
Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios
da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi
desligada;
•
Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193,
e a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196.
A Enel Distribuição São Paulo alerta ainda que instalar ligações clandestinas, além de
ser crime, coloca em risco a vida das pessoas e pode prejudicar o fornecimento de
energia. Soltar balões é crime ambiental e pode causar acidentes sérios. Além disso,
quando soltos próximos à rede elétrica, o perigo é ainda maior, aumentando os riscos
de incêndios.
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