
GRAFITE

GRAFITE NOS MUROS DAS SES DE AT



OBJETIVO

GRAFITE NO MUROS DAS SUBESTAÇÕES

 Com o objetivo de melhorar o bem estar e segurança de seus clientes, funcionários

e da população além de coibir a ação de pichadores em alguns endereços de

subestações, a OTC-SE começou a execução de grafite nos muros.

 Para atuação nos sites foi feita contratação de uma equipe de grafiteiros com grande

habilidade nos serviços. Os trabalhos têm foco especial em segurança,

sustentabilidade, economia de energia e serviços da LIGHT.

 O projeto da OTC-SE conta com apoio do relacionamento estratégico com

comunidade, das coordenações de operação e manutenção e da comunicação, além

de demais coordenações que se envolveram dando ideias sobre temas a serem

retratados nos muros.



LISTA DE SUBESTAÇÕES CONTEMPLADAS

GRAFITE MUROS SUBESTAÇÕES

QUANTIDADE SUBESTAÇÃO BAIRRO/REFERÊNCIA ÁREA (M²) INÍCIO TÉRMINO

1 Água Grande VISTA ALEGRE 192 Seg 22/06/20 Qua 24/06/20

2 Brás de Pina BRÁS DE PINA PRÓXIMO À AV. BRASIL 352 Seg 29/06/20 Qui 02/07/20

3 Cachamorra CAMPO GRANDE 225 Sex 03/07/20 Ter 07/07/20

4 Bernardino Melo NOVA IGUAÇU PRÓXIMO À VIA LIGHT 255 Qua 08/07/20 Sex 10/07/20

5 Democráticos HIGIENÓPOLIS PRÓXIMO À LINHA AMARELA 163 Seg 13/07/20 Sex 17/07/20

6 Nova Iguaçu NOVA IGUAÇU PRÓXIMO À VIA LIGHT 950 Seg 20/07/20 Qua 02/09/20

7 Gardênia BARRA PRÓXIMO À AV. ABELARDO BUENO 414 Qui 03/09/20 Qui  17/09/20

8 Turiaçu ÁREA ESTIMADA REFERENTE A BRISAMAR 208 Sex 18/09/20 Ter 29/09/20

9 Cascadura CASCADURA - AV. ERNANI CARDOSO 170 Qui 01/10/20 Seg 05/10/20

10 Aldeia Campista Tijuca 153 Qua 07/10/20 Qua 14/10/20

3082ÁREA TOTAL



O PERIGO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O Brasil é um dos países que mais consomem energia no mundo, de acordo com a empresa de pesquisa

energética (EPE). Com isso, os acidentes de origem elétrica no país vêm crescendo de forma acelerada, devido à

falta de informações para a população sobre os perigos da eletricidade nas residências e nas redes de distribuição

de energia.

Criar medidas e promover melhorais quanto a qualidade da informação e do conhecimento dos riscos elétricos,

tem sido um grande desafio para os órgãos públicos e concessionárias elétricas para formular essas culturas de

prevenções.

Com a missão de conscientizar a população, municípios, estados e concessionarias sobre a importância da 
segurança nas instalações elétricas, a Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da Eletricidade 
(ABRACOPEL), divulga dados sobre os acidentes registrados ocorridos anualmente no país. De acordo com a 
ABRACOPEL, no último ano o Brasil teve um aumento significativo de 20% no acidente típico de sobrecarga( curto-
circuito), com aumento também nos índices de choques elétricos por toque acidental e descargas atmosféricas. Só 
no ano de 2019 foram registrados 1662 acidentes, sendo  821 acidentes fatais e 668 causados por sobrecarga.



O PROJETO

A light, distribuidora que atende 31 municípios no Rio de Janeiro, pensando no bem estar e segurança de seus

clientes, funcionários e da população nesse período de pandemia causada pela COVID-19, implantou um projeto

pioneiro no estado, passou a utilizar arte nos muros de suas subestações com mensagens de segurança, economia,

sustentabilidade e serviços da empresa.

Através da técnica do grafite, que utiliza os desenhos animados para passar as mensagens, a LIGHT, gerou empregos

e reforçou a sua politica de segurança que agora além das redes sociais e canais digitais da empresa, usa os muros das

subestações levando a informação as pessoas que de alguma forma não tem acesso a internet. Com isso, cumpre o

seu papel de empresa cidadã e fornecendo energia e promovendo o bem estar da população do Rio de janeiro.



MUROS DAS SUBESTAÇÕES



O PROJETO

A iniciativa foi dada em julho de 2020, contemplando 10 subestações e com o sucesso do projeto está sendo ampliada

para mais subestações. Os desenhos retratam exatamente o que é vivenciado no dia a dia, como: evite sobrecarga,

não soltar pipa perto da rede elétrica, não construir perto da rede de distribuição, dicas de consumo e

sustentabilidade. Essa metodologia facilita a compreensão das pessoas que durante a execução do grafite além do

elogio podem vivenciar as situações retratadas nos muros, alcançando todas as faixas etárias criando assim uma

política de segurança desde a infância.



O RESULTADO



O RESULTADO



O RESULTADO



O RESULTADO



O RESULTADO
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O RESULTADO



O RESULTADO



O PROJETO

O projeto mesmo no inicio já tem um grande destaque na mídia, podendo ser conferido as reportagens no G1 e no

Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energetica (PROCELINFO): https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/07/18/muros-de-dez-subestacoes-da-light-viram-murais-grafitados-no-rio-e-na-baixada-

fluminense.ghtml e http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BF5EAADD6-CCB0-4E29-A0C4-

482D3D66BB65%7D&Team=&params=itemID=%7BF4DDF109-597F-407D-8CB5-

E34C8BF2C0DD%7D;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D .

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/18/muros-de-dez-subestacoes-da-light-viram-murais-grafitados-no-rio-e-na-baixada-fluminense.ghtml
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={F5EAADD6-CCB0-4E29-A0C4-482D3D66BB65}&Team=&params=itemID={F4DDF109-597F-407D-8CB5-E34C8BF2C0DD};&UIPartUID={D90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898}


OBRIGADO!


