Enel Distribuição São Paulo realizou obra para energizar
Hospital de Campanha Ibirapuera
• Obra foi realizada em tempo recorde de duas semanas
São Paulo, 29 de abril de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo realizou obra para
energizar o Hospital de Campanha Ibirapuera, localizado na Rua Abílio Soares,1300,
dentro do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, para atendimento de casos
de Covid-19, na capital de São Paulo. A obra foi realizada com total prioridade,
antecipando a solicitação do Governo do Estado de São Paulo. Em apenas duas
semanas, a Enel viabilizou o projeto e concluiu a energização do local em 24 de abril.
Foram realizados serviços com a rede energizada, ou seja, sem impacto nos
demais clientes do entorno. A distribuidora reforça ainda que instalou sistema de
telecontrole, com equipamento de alta tecnologia, que permite a realização
de manobras automáticas (self healing) por meio de sistemas ou operações remotas
feitas pela Central de Operações da companhia, em caso de falta de energia.
“Levamos para os nossos clientes as mais avançadas tecnologias do setor. Para o
hospital, conseguimos viabilizar esse projeto em tempo recorde, já que sabemos dos
desafios com o avanço do Coronavírus no País”, disse Rosario Zaccaria, responsável
pela área de Infraestrutura e Redes da Enel Distribuição São Paulo.
Plano operativo para hospitais e unidades de saúde
As quatro distribuidoras do grupo Enel têm um plano específico de ação para os serviços
essenciais, como hospitais e postos de saúde. As empresas também estão priorizando
as ligações novas desses locais e solicitando às prefeituras a atualização de cadastro
dessas unidades. O plano operativo inclui a inspeção dos circuitos - redes de
distribuição de energia - para corrigir possíveis defeitos, manutenção preventiva de
equipamentos que atendem hospitais e postos de saúde. Também há o atendimento
prioritário às unidades referência e verificação da rede de energia em locais que serão
transformados em hospitais, como estádios.
As distribuidoras estão reforçando com as unidades de saúde a necessidade de testes
regulares em seus sistemas próprios de contingência elétrica, como os seus geradores
ou grupos geradores.
A Enel Distribuição São Paulo inspecionou, por exemplo, a rede de energia do estádio
do Pacaembu e do Pavilhão de Exposição do Anhembi, na cidade de São Paulo, que

foram transformados em hospitais. Outra ação é a verificação do funcionamento dos
hospitais que estão ligados no sistema subterrâneo, com visitas em campo para verificar
a funcionalidade dos equipamentos e a necessidade de aumento de carga. A
distribuidora também está fazendo um monitoramento remoto dos hospitais ligados na
rede de média tensão, 24 horas por dia. Adicionalmente foram estudadas 388 redes de
distribuição de energia que alimentam 200 instalações da Rede Pública de Saúde e 351
da Rede Privada.
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.

