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Atendimento Emergencial 

 Restabelecimento de Energia e Infraestrutura na Rua Carl Von Linnaeus 
 

  A Equipe de Energia de Sobreaviso da Prefeitura/DAE foi acionada pela SVC 
no último sábado (29/10/2022) às 21:00 devido queda de uma árvore de grande 
porte na rua Carl Von Linnaeus em cima de redes de distribuição de energia elétrica, 
15 KV, devido aos fortes ventos, impactando quebra de postes. A ocorrência 
acarretou a atuação da proteção e consequente interrupção de energia em algumas 
unidades do campus e principalmente danos significativos à rede de elétrica 
responsável pelo fornecimento de energia a diversos prédios do Instituto de Biologia. 
 
  Os técnicos da DAE compareceram ao campus restabelecendo, a energia 
das unidades que não sofreram danos em sua infraestrutura, por volta da 22:30 hs,  
entretanto, o IB face aos danos significativos permaneceu com seu suprimento de 
energia através geração de emergência – grupos geradores, ressaltamos 
participação importante da equipe de manutenção da unidade. 
 
  A Prefeitura / DAE executou os serviços, domingo (30/10/2022), sendo 
conclusos por volta das 17:00 do mesmo dia, ao todo sete postes tiveram de ser 
substituídos e dois postes tiveram que ser aprumados, devido ao esforço causada 
pela queda da árvore sobre os cabos da rede de distribuição, na restauração da 
infraestrutura, todos os trabalhos foram executados com o apoio das empresas 
terceirizadas pela UNICAMP, Renascer e Labor, as quais atuaram sob supervisão e 
orientação da equipe de energia da Prefeitura / DAE. 

 
 

Arvore de grande porte derrubada por ventos fortes 
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  Impacto em rede elétrica                                Quebra de posteamento                                      
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Equipes executando os trabalhos 

 
 
 

     

Execução dos trabalhos pelas equipes 
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Atuação das equipes na realização dos trabalhos 
 
 
 
 

       

Finalização dos trabalhos pelas equipes 


