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A Diretoria de Energia da Divisão de Sistemas da Prefeitura tem como 

missão, prover a Universidade da infraestrutura no suprimento de Energia Elétrica. 

Sendo responsável pela gestão do ativo, manutenção e operação das redes internas 

de Média Tensão, postes, transformadores e iluminação pública do campus 

Campinas.  A caracterização e abrangência dos serviços, guardadas as devidas 

proporções são semelhantes ao de uma concessionária de Energia (CPFL) nas 

atividades de operação e manutenção deste, tendo equivalência a uma cidade com 

100.000 habitantes. 

Conforme regulamentação do setor elétrico a universidade está inserida 

como Consumidor Livre, junto ao setor elétrico, e enquadrada na tarifa A2: 

● Tarifa diferenciada com redução da ordem de 25% com relação a 

tarifa A4. 

● Possibilidade de aquisição do montante de energia (elétrons) fonte 

convencional com contratação através de processo licitatório. 

A Universidade migrou para o mercado livre de energia em 2002, sendo 

pioneira no país, considerando os resultados favoráveis nos últimos anos em 

relação ao mercado cativo, a Prefeitura do Campus e a Diretoria de Energia da 

Divisão de Sistemas foi procurada por outras Universidades e órgãos públicos do 

país, visando subsidiar de informações e orientar quanto aos procedimentos 

adotados para contratação, bem como resultados obtidos. 
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Manutenção e operação 
 

Manutenção Preventiva 
 

● A Divisão de Sistemas da Prefeitura busca permanentemente a melhoria da 
qualidade do fornecimento de energia, visando a segurança dos operadores 
e toda a comunidade, realiza periodicamente, serviços programados na rede 
elétrica, efetuando regularmente inspeção termográfica, medições de 
corrente e tensão, reaperto de conexões, inspeções visuais, lubrificação e 
demais serviços nos 168 postos de transformação, 26 km´s de redes aéreas 
e subterrâneas em média tensão, sendo realizados com Linha Viva, ou seja 
sem desligamento de Energia, minimizando assim o impacto as atividades 
fins da universidade. 

 

                 
          Análise das fases                                     Medição dos níveis de tensão 

          
Manutenção Linha Viva                                              Inspeção Termográfica 
                                                     
          Para a manutenção das 51 subestações de energia as quais tecnicamente 
não podem ser realizadas com as redes energizadas, é programado anualmente 
junto à comunidade desligamento de energia onde são realizados serviços de 
análise de óleo dos transformadores, ensaios elétricos, inspeção termográfica, 
reaperto de conexões, inspeções visuais, lubrificação e demais serviços.   

                                       
      Manutenção em transformador            Manutenção em painel de Subestação 
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           Medição de parâmetros elétricos           Relatório de parâmetros elétricos 
           de transformador em Subestação    

 
● Para a manutenção dos 3.000 pontos do Sistema de iluminação pública, que 

auxiliam na segurança da comunidade, são realizadas vistorias diárias para 
identificação e manutenção dos pontos com problemas.   

                   
      Manutenção de conjunto de Iluminação        Praça do Ciclo Básico à noite 

                   
       Substituição de Lâmpada e Reator             Visão aérea do campus Campinas 
 

● Visando otimização da estrutura existente, é realizado periodicamente 
estudos da distribuição de carga e manobras nos alimentadores de média 
tensão 11,9kV, mantendo o equilíbrio de carga entre os cinco alimentadores 
do campus. 

                                    
                 Manobra alimentador BGE 06                       Adequação Alimentador BGE 02  
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Manutenção Corretiva 

● A partir da manutenção preventiva relatada acima são programados os 
serviços de manutenção corretiva, indicando que para casos emergenciais, 
mantemos uma equipe de sobreaviso que realiza o primeiro atendimento, 
análise do problema e quando necessário aciona contratos de prestação de 
serviços, os quais possuem até 03 horas para comparecimento ao campus. 

                                                                              

                     

Incêndio em terminação Mufla               Manutenção corretiva à noite 

                            

Incêndio em componente                     Manutenção após queda de árvores                             

● Dentre as manutenções corretivas no período de 2017 a 2021, destacamos: 

o A substituição de transformadores danificados no Gastrocentro, RS, 
IFG IFGW e IB.  
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o A adequação dos bancos de capacitores dos alimentadores do 
Sistema de Distribuição de energia elétrica BGE’s 02, 03 e 06 os 
quais foram realizados com serviços contratados da própria da 
DSIS, contemplando serviços de substituição de células capacitivas, 
chaves à vácuo, melhoria no comando e ajustes dos reles de 
sobretensão de Neutro. Está adequação resultou uma economia 
mensal de aproximadamente R$ 49.000,00 na fatura de energia no 
período de janeiro de 2019  até o momento atual janeiro de 2021. 
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Projetos em Andamento / Concluídos 

1. Gestão de Ativos, modernização e melhoria continuada nos 
componentes do Sistema de Distribuição de Energia, tensão 11,9 kV.   

● Modernização e atualização do banco de dados dos Ativos 
contendo cadastro de transformadores, condutores, banco de 
capacitores, chaves, histórico de intervenções de manutenção 
preventiva em componentes do sistema tais como: analise 
físico química e cromatográfica do óleo de transformadores, 
inspeção termográfica, substituição e regeneração de óleo 
isolante, dentre outras. Está ação mantém o patrimônio 
público, contribui com a confiabilidade além de possibilitar no 
futuro o planejamento e execução de manutenção preditiva. 

● Melhoria continuada do cadastro de materiais e equipamentos 
no Sistema UNIBEC.  

2- Implantação de 3.600 m de cabos aéreos protegidos classe de tensão 
15kV, em substituição aos cabos nú de alumínio sem proteção, 
instalação de chaves seccionadoras, substituição de conexões e 
adequações de circuitos elétricos. Estas ações possibilitam ampliar a 
confiabilidade e segurança do Sistema, bem como reduz perdas, 
melhorando a eficiência energética. No período de 2017 a 2020 as 
seguintes unidades foram contempladas com nossas ações de 
melhoria: CAISM, Ciclo Básico 1, CCUEC, IFGW, IQ, IB, FE, IE, BC, 
FEF, IA, FEC, RTV, SVC, IMECC, IE, IC (1, 2 e 3), RU, RS, IMECC, 
IFCH, AEL, NIPE, CEPETRO, LABPETRO, CEL, COMVEST, IEL, IG, 
IE, CAISM, CEB, Casa do Lago, ADUNICAMP. 

                                 

                                            
3- Intensificação de manutenção com Linha Viva (sem 

desligamento/interrupção) no suprimento de energia, possibilitando 
atender e compatibilizar com a comunidade universitária os índices de 
frequência e duração de interrupção de energia, minimizando assim o 
impacto a comunidade. 
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INDICADORES DE CONTINUIDADE FORNECIMENTO DE ENERGIA (DEC e FEC) 

 

• DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora: 

Indica as horas que um conjunto de consumidores ficou sem energia 

elétrica no período de apuração, considerando interrupções iguais ou 

superiores a 3 minutos.  

• DIC - Duração de interrupção individual por unidade consumidora. Ou seja, 

é o intervalo de tempo em horas que a UNICAMP ficou sem energia 

elétrica, considerando interrupções iguais ou superiores a 3 minutos. 

• FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora. 

Indica as interrupções ocorridas no conjunto de consumidores no período 

de apuração, considerando interrupções iguais ou superiores a 3 minutos.  

• FIC - Frequência de interrupção individual por unidade consumidora. Ou 

melhor, é o número de interrupções ocorridas na UNICAMP, no período de 

apuração, considerando interrupções iguais ou superiores a 3 minutos.  

 

 2020 
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Interrupção dia 19/01/2020 às 17h00 na Subestação Barão Geraldo - Curto Circuito 

no Supressor de surto do Disjuntor 52-02 de 138 kV.    

 2019 

 

 

Não houve interrupção de energia na rede da UNICAMP no ano de 2019.    

 

 2018 
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Interrupção no mês de agosto devido a defeito em Chave Faca de 138 kV da 
Subestação Barão Geraldo. 

 2017 
 

 

 
 
Não houve interrupção de energia na rede da UNICAMP no ano de 2017.    
 

4- Revisão dos contratos de Uso do Sistema e Compra de Energia do 
campus Barão Geraldo em parceria com a DGA em atendimento a 
demanda do Grupo de Trabalho - Portaria GR 78/17. 
 

5- Compatibilização dos valores de demandas (kW) e montante de 
energia (MWh) contratado vigentes em 2017. Esta ação decorreu em 
face da crise financeira no país e da não efetivação da previsão de 
crescimento estimada para a Universidade quando da formalização 
dos contratos em 2015.  
 

6- Projeto 8 do Planes - UNICAMP Cliente Livre e Integral em Energia 
Elétrica – contempla a migração dos demais Campi para o Mercado 
Livre, o projeto consiste em um estudo de viabilidade 
técnico/econômica para a migração das demais unidades (PFL, FCA, 
FOP, CIS GUANABARA, COTUCA e CPQBA) para o mercado Livre. 
 

7- Projeto 15 do Planes - Modelo de Campus Sustentável em Energia 
Elétrica na Unicamp – Campus de Barão Geraldo, dentro de nossa 
competência participamos diretamente em quatro dos oito subprojetos 
do Escritório Campus Sustentável, da seguinte forma. 
 

a. Implantação de MiniCentro de Operação, a participação 
ocorre através de interface com o Escritório Campus 
Sustentável, nas questões de ordem técnica que envolve 
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postos de transformação componentes do sistema de 
distribuição quando da instalação de medidores de energia 
por empresa contratada decorrente do projeto. Suporte 
Técnico junto à empresa CONECTA, contratada pela CPFL 
para este subprojeto de eficiência energética. 

                          
                          Medidor                        Relatório de Consumo de Energia 

 
b. Contratação de Energia, participação ocorre através da 

socialização, junto à equipe do Escritório Campus 
Sustentável, de subsídios técnicos utilizados pela DSIS 
quando da aquisição do montante de energia (MWh) junto 
ao mercado, através de pregão eletrônico, visando à 
elaboração de Estudo de Melhoria pelo Escritório Campus 
Sustentável no processo em questão.  

c. Implantação de Minigeração fotovoltaica no GMU, a 
participação ocorre nos serviços de interligação da energia 
gerada pelas placas fotovoltaicas no posto de 
transformação (Cabine Energia) do GMU. Suporte Técnico 
junto à empresa SOLSTÍCIO, contratada pela CPFL para 
este subprojeto de eficiência energética. 

                  
                   Minigeração fotovoltaica no GMU 

d. Micro-ônibus elétrico – suporte técnico aos docentes da 
FEEC quanto as necessidades para interligação de 
Eletroposto, orientação quanto a fiscalização dos serviços 
de interligação, análise de laudos referente a instalação, 
bem como orientação e acompanhamento de medições no 
Sistema de Distribuição de Energia da Universidade. 
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                                                          Eletroposto                            Ônibus Elétrico carregando 

 
 
Gestão da Utilidade Energia 
 

Conforme regulamentação do setor elétrico a universidade está inserida 

como Consumidor Livre, junto ao setor elétrico, e enquadrada na tarifa A2: 

A caracterização e abrangência dos nossos serviços, guardadas as devidas 

proporções são semelhantes ao de uma concessionária de Energia (CPFL) nas 

atividades de gestão, operação e manutenção deste, tendo equivalência a uma 

cidade com 100.000 habitantes. 

 Consumo de Energia

 
 Perfil de consumo - Nos meses  mais quentes com aula temos a maior 

consumo, indicando impacto significativo da climatização  
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 Demanda de Energia 

 
 

 
 

 
 

 Perfil da Demanda – Nos meses  mais quentes com aula temos a maior 
demanda, indicando impacto significativo da climatização. 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

Consumo  MWh

0

5000

10000

15000

20000

25000

2017 2018 2019 2020

EVOLUÇÃO DA DEMANDA

DEMANDA MÁXIMA (kW) PONTA DEMANDA MÁXIMA (kW) FORA DE PONTA



 

  

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
Diretoria Executiva de Administração - DEA 

Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Divisão de Sistemas 

 

Rua Roxo Moreira 1831 – CEP 13083-869 
Fone: (19) 3521-4115 
sistemas@unicamp.br 

 

  
 
 
 
 
 

 Vantagens Consumidor Livre 
 
Comparando ao Consumidor Cativo, resultou nos últimos 03 anos, uma 

significativa economia, com média anual de R$10.629.833,00, o que representa uma 
redução percentual da ordem de 32%. 

 
A Diretoria de Energia da Divisão de Sistemas da Prefeitura elaborou a 

documentação técnica e realizou o apoio técnico dos pregões ocorridos em 2018 e 

2020 para contratação de montante de energia. No pregão ocorrido em 2018 a 

Universidade contratou montante energia para o período de 2019 à 2021 para o 

campus de Campinas, o qual vem apresentando economia significativa a 

Universidade, no pregão ocorrido em 2020 a Universidade contratou para os anos 

de 2022 e 2023, aproveitando o momento de pandemia conseguindo do mercado 

valores inferiores aos contratados para os anos anteriores. 

 

 

 

 

Relatórios da economia do Mercado Livre em relação ao Cativo:  
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 2018 – 37% 

    

 2019 – 38% 

    

 2020 – 22% 

  

 


