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O fim da escuridão!
UFG investe na expansão de redes elétricas internas e demanda à Celg 
ações para solucionar os problemas de sobrecarga e quedas de energia 
no Câmpus Samambaia

Serena Veloso 

Prédios sem energia, sa-
las de aula vazias. Nos 
últimos meses, a uni-

versidade passou por constan-
tes quedas de energia em fun-
ção da manutenção dos cabos 
dos circuitos elétricos que for-
necem energia da subestação 
Xavantes, localizada no muni-
cípio de Nova Veneza, para a 
UFG. A medida integra uma 
das ações da Celg para am-
pliação da rede elétrica dessa 
subestação, com o intuito de 
melhorar a distribuição e a 
qualidade da energia fornecida 
para o Câmpus Samambaia e 
regiões próximas e reduzir as 
oscilações causadas pela so-
brecarga do sistema.

Desde 2008, a UFG 
buscou negociar com a Celg 
melhorias no atendimento 
de sua demanda de energia, 
uma vez que a instituição 
passou por uma grande ex-
pansão da infraestrutura, 
a partir das ações do Pro-
grama de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais 
(Reuni).  Desde então, a fal-
ta de adequações à rede de 
distribuição provocou uma 
série de interrupções no 
fornecimento de energia. 
Entretanto, a companhia 
tomou providências somen-
te em 2014. O Jornal UFG 

entrou em contato com a 
Assessoria de Imprensa da 
Celg sobre o assunto, que 
não se pronunciou até o fe-
chamento dessa edição.

O engenheiro eletri-
cista do Centro de Gestão 
de Espaço Físico (Cegef) da 
UFG, Manfred Schaitl, tam-
bém avalia como fatores 
para a sobrecarga nos cir-
cuitos da região a criação 
de empreendimentos como o 
Shopping Passeio das Águas 
e loteamentos. Outro proble-
ma na distribuição seria a 
distância entre a universida-
de e a subestação. “Por ser 
uma rede que percorre uma 
distância muito grande, as 
influências do trecho têm 
provocado uma baixa qua-

lidade da energia”, explicou 
Manfred Schaitl.

Para resolver o proble-
ma, o engenheiro eletricista 
destacou que a Celg está insta-
lando um ramal de 3.800 volts 
na subestação Xavantes, com 
uma linha que irá percorrer a 
distância de dois a três quilô-
metros até a universidade, e 
construindo novos circuitos 
ligados aos das subestações 
Ferroviária e Meia Ponte. Com 
isso, caso um dos sistemas de 
distribuição falhe, os outros 
serão acionados. Também in-
tegra as ações a troca dos ca-
bos de alimentação por cabos 
cobertos para diminuir as pos-

sibilidades de interrupção.
Apesar da iniciativa, os 

desligamentos não-progra-
mados causaram transtor-
nos à universidade nos últi-
mos tempos, que teve suas 
atividades interrompidas em 
várias unidades acadêmicas 
e órgãos, além de prejuízos, 
como a queima de equipa-
mentos. O diretor do Cegef, 
Marco Antônio Oliveira, in-
formou que está sendo feito 
um levantamento do número 
de equipamentos danifica-
dos para que a UFG solicite 
à Celg o repasse dos custos.

Alternativas – A universida-
de também está investindo na 
construção de redes internas 
de alta tensão e na expansão 
das redes elétricas de edifícios 
antigos, além da compra de 
geradores para as unidades 
acadêmicas. As obras estão 
sendo realizadas nos prédios 
do Instituto de Ciências Bio-
lógicas (ICB), do Instituto de 
Física (IF), da Escola de Ve-
terinária e Zootecnia (EVZ) e 
da Escola de Agronomia (EA). 
Segundo Manfred Schaitl, a 
previsão é de que as redes in-
ternas sejam instaladas até o 
final de novembro.

Reduzir o consumo – Com 
o calor intenso durante gran-
de parte do ano e a mudan-
ça nos padrões de consumo 
energético no Brasil, o antigo 
vilão das contas de energia – o 
chuveiro – foi substituído por 
um novo: o ar-condicionado, 
também um dos principais 
responsáveis pelas oscilações 
no sistema de distribuição. 

A utilização inadequa-
da de equipamentos elétricos 
também aumenta o consumo 
de energia e provoca ruídos – 
distúrbios provocados pelos 
circuitos internos dos equipa-
mentos que atingem o siste-
ma – sobrecarregando a rede 
de distribuição. “É necessário 
investir na compra de equipa-
mentos de melhor qualidade, 
orientar o usuário sobre a utili-
zação e avaliar se ele realmen-
te precisa do equipamento”, 
ressaltou Manfred Schaitl, que 
apontou como medida para re-
dução do consumo o uso com-
partilhado de aparelhos.

Algumas alternati-
vas podem contribuir para 
a geração de energia de 
forma menos impactante 
ao meio ambiente, com o 
aproveitamento de recur-
sos naturais, como a irra-
diação solar. Um projeto da 
Escola de Engenharia Elé-
trica, Mecânica e de Com-
putação (EMC) tem como 
propósito a produção de 
energia a partir de painéis 
solares fotovoltaicos, dispo-
sitivos compostos por célu-
las solares que convertem 
a energia da luz do sol em 
energia elétrica.

Sob coordenação do 
professor Sérgio Pires Pi-
mentel, o projeto envolve 
a instalação de painéis de 
34 kWp (quilowatts-pico) 
no telhado do Bloco B da 
EMC, prevista para ser 
iniciada em 2015. Finan-
ciada pela empresa Espora 
Energética, a iniciativa irá 
monitorar o comportamen-
to do sistema fotovoltaico 
conectado à rede elétrica 
de distribuição, diante das 
condições de irradiação 
solar do local, na geração 
distribuída de energia. 
Trata-se da produção de 
excedentes, resultantes 
do período em que não há 

consumo no prédio. Essa 
energia excedente seria 
injetada na rede da Celg 
que alimenta o prédio e 
compensada em forma de 
crédito na fatura, segundo 
regulamentação da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

A pesquisa, realiza-
da por docentes, alunos 
de graduação e pós-gra-
duação da UFG e pesqui-
sadores externos, também 
tem por intuito verificará a 
capacidade que os painéis 
possuem de alimentar os 
equipamentos do prédio 
em horários com maior 
consumo. “34 kWp não 
seriam suficientes para 
suprir a demanda do pré-
dio inteiro. Contribuiriam 
para esses momentos de 
pico, mas não fariam uma 
alimentação isolada”, ob-
servou Sérgio Pimentel.

Para o diretor da 
EMC, Marcelo Stehling de 
Castro, o projeto pode se 
tornar um modelo a ser im-
plantado na universidade 
para redução do consumo 
de energia. “A energia solar 
não vem para substituir a 
elétrica, mas para compor 
uma matriz energética di-
versificada”, afirmou.

Melhorias na rede de distribuição de energia da subestação Xavantes 
vão aumentar a qualidade energética oferecida à universidade

A UFG está investindo na aquisição de novos geradores para 
garantir o fornecimento de energia em casos de interrupção
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Novas fontes de energia


