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INTRODUÇÃO: 

A Moradia Estudantil Unicamp tem uma importante história de resistência, e seu processo de construção 

contou-se com a ativa participação de estudantes e docentes, através de mobilizações e protestos que surgiram 

em meados de 1980, onde foi reivindicado o direito de se ter uma residência estudantil. Sob pressão, a reitoria da 

Unicamp enfim consentiu que fosse construída a moradia, e as obras foram então finalizadas em 1992. O arquiteto 

Joan Villà, através de sua pesquisa e estudos sobre moradia comunitária acessível com o uso de cerâmica, foi 

convidado para a elaboração do que viria a ser a Moradia Estudantil Unicamp, a qual atenderia as necessidades 

básicas de abrigar estudantes socioeconomicamente vulneráveis (Carpanetti, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1 – Moradia Estudantil Unicamp – fonte: https://www.prg.unicamp.br/moradia/ 

 

Através da criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das 169 metas de ações 

mundiais, abrangendo questões ambientais, econômicas e sociais, busca-se melhorar o desenvolvimento do 

mundo e a qualidade de vida da população global (ODS Brasil, 2021). Este trabalho de iniciação científica almeja 

https://www.prg.unicamp.br/moradia/
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estudar a aplicação da energia solar fotovoltaica na Moradia Estudantil Unicamp, tendo-se como base 

principalmente e não somente, a ODS 7, a qual diz respeito acerca da Energia Acessível e Limpa. 

A necessidade da transição energética vem sendo um desafio à sociedade, e as energias renováveis 

surgem como importante papel para essa mudança. No caso da energia solar fotovoltaica, o Brasil possui um 

importante fator de destaque em relação à produção de energia a partir desse tipo de fonte, pois dispõe de elevada 

irradiação solar ao longo de seu território (VILLALVA, 2012).  

Neste contexto, a Moradia Estudantil Unicamp servirá como importante modelo de estudo para a análise 

da implantação de um sistema fotovoltaico em seu espaço. E a partir desses estudos, poderia ser levantado seu 

potencial de geração, associando às contas de energia arcadas anualmente pela Unicamp, e assim, poderia ser 

inferido, se o sistema fotovoltaico atenderia a demanda e se causaria impactos econômicos, sociais e sustentáveis 

a comunidade local e vizinhança. 

 

METODOLOGIA: 

Composta por 4 etapas, tem-se:  

1. Revisão da literatura e Benchmarking de Bairros Sustentáveis: etapa de avaliação comparativa 

acerca de exemplos de bairros sustentáveis ao redor do mundo; 

 

2. Perfil do consumo de energia dos moradores: com a ajuda de um formulário eletrônico, esta etapa 

conta com a coleta de informações acerca dos hábitos de consumo de energia dos/as moradores, 

juntamente com as coletas de  contas de energia dos últimos anos,  a fim de se entender e identificar 

o perfil de consumo de energia na Moradia Estudantil Unicamp; 

 

3. Considerações para a estrutura dos telhados e condições antes das simulações: nesta etapa, 

busca-se levantar detalhes para serem utilizados no software de simulação fotovoltaica, como 

sombreamento, inclinação do telhado, tipos de coberturas, entre outros detalhes necessários;  

 

4. Simulações com o auxílio do software HelioScope: o software HelioScope é então utilizado para 

auxiliar nos estudos de geração de energia fotovoltaica nos telhados e coberturas que seriam ideiais 

na Moradia Estudantil Unicamp e demais espaços;  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O termo Bairro sustentável pode ser definido como o espaço comunitário urbano com boas práticas verdes, 

sendo assim, com a capacidade de ser autossuficiente, ou seja, de gerar a própria energia e alimentação, 

fornecendo recursos que possam ser consumidos no local (Moraes, 2013). As comunidades possuem diversos 

parâmetros a serem estudados, a fim de entender o quão são energeticamente sustentáveis. Um importante 

indicador trata-se da Eficiência Energética, o qual visa reduzir o gasto energético e otimizar o uso de energia, 

sendo possível realizar o mesmo serviço energético, como iluminação, refrigeração e climatização, utilizando 

menos energia (Campus Sustentável, 2021).  

A cidade Adelaide, localizada no sul da Austrália, é considerada uma das cidades mais sustentáveis no 

mundo. Atualmente toda a energia que abastece a cidade é gerada através de fonte eólica e solar. Para atender 
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tal demanda, a cidade conta com uma geração de energia fotovoltaica distribuída, atendendo 12% da população 

local. O que torna esse tipo de geração uma das bases para o desenvolvimento sustentável da cidade. Há ainda 

a implantação futura de dois parques solares de 3,10 MW e 4,95 MW, em combinação com parque de turbinas 

eólicas (City of Adelaide, 2022). Vancouver também sendo reconhecida como uma cidade sustentável, possui um 

plano estratégico de transição energética, com início em 2015, com o objetivo final de chegar a 100% de energia 

elétrica provinda de fontes renováveis (Green City Times, 2022). As cidades têm em comum, além de aplicação 

de eficiência energética no retrofit de lâmpadas e conscientização da população, a aplicação intensa dos recursos 

renováveis para a geração de energia. 

Com o formulário aplicado na Moradia Estudantil, foi possível obter cerca de 100 respostas, e assim, pôde-

se compreender como a comunidade utiliza energia e assim, e entender como seria o seu perfil de consumo. A 

seguir, têm-se alguns dos gráficos obtidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados de gastos dispendidos com energia elétrica nos últimos anos foram fornecidos pela própria 

administração da Moradia Estudantil Unicamp, vale notar que houve um baixo consumo no período em que as 

aulas foram ministradas remotamente na pandemia, devido a Covid-19:  

Consumo anual de energia elétrica 

Ano Energia consumida (kWh) Custos (R$) 

2018 525.720 371.982,16 

2019 513.138 399.512,85 

2020 433.353   371.123,00 

2021 425.077 419.211,22 

     Tabela 1: Despesas com energia elétrica 

 

Gráfico 1: Composição dos/as estudantes  Gráfico 2: Meio de transporte Moradia – Campus Unicamp 

Gráfico 3: Quantidade de lâmpadas LED em cada casa 
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Com as simulações realizadas, considerando os telhados ideais e demais detalhes requisitados pelo 

software HelioScope, chega-se nos seguintes cenários:  

No cenário I, foi realizado um primeiro estudo de simulação considerando os telhados ideias da Moradia, 

buscando-se diminuir o sombreamento e aproveitar as áreas com bom potencial de geração de energia 

fotovoltaica, no caso são os localizados na parte de trás de cada bloco de casas. As salas de estudos também 

apresentaram condições favoráveis. Com os dimensionamentos das áreas de cada telhado, pôde-se obter um 

sistema formado por 542 módulos fotovoltaicos, com produção anual aproximada de 281.5 MWh. Tal valor apenas 

com os telhados, chegam em uma média de 66% do consumo atual de energia da Moradia Estudantil Unicamp.  

 

O cenário II apresenta o estudo da implementação de um sistema solar fotovoltaico em outro local. Esse 

tipo de implementação conhecido como Geração Distribuída, define que uma produção de energia elétrica pode 

ser gerada no local de consumo ou em área próxima, sendo válido para as energias renováveis, além disso, o 

sistema precisa ser conectado à rede elétrica (Portal Solar, 2022). O local escolhido para esse caso, foi o 

estacionamento da Biblioteca Central da Unicamp, portanto a estrutura do tipo carport é adotada nessa simulação. 

Carports são estruturas cobertas com painéis fotovoltaicos, e funcionam como estacionamentos para veículos, 

abrigando carros, ônibus, bicicletas, patinetes etc., enquanto geram energia elétrica (Portal Solar, 2022). 

 Como pode ser observado na figura 3, um carport dimensionado no HelioScope, composto por duas 

coberturas no estacionamento da Biblioteca Central, totalizando 512 módulos fotovoltaicos, consegue gerar 

anualmente cerca de 429.5 MWh de energia elétrica. Tal valor é suficiente para suprir a demanda de energia 

elétrica na Moradia Estudantil Unicamp, segundo dados fornecidos do consumo atual. 

Figura 2 - Simulação Fotovoltaica na Moradia Estudantil Unicamp – fonte: HelioScope 
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CONCLUSÕES: 

A partir dos resultados obtidos, pode-se compreender que a implementação de geração de energia 

fotovoltaica na Moradia Estudantil Unicamp, colabora com o incentivo de geração de energia limpa, e 

consequentemente, com a diminuição de impactos ambientais provenientes do uso de combustíveis fósseis, 

alinhando-se com ações que cidades sustentáveis vem realizando atualmente. Além disso, a energia solar 

fotovoltaica aplicada no cenário II demonstra poder contribuir com toda demanda energética no local de estudo, o 

que traria economia para a universidade. Apesar de tal estudo, há a necessidade de ações complementares, como 

a conscientização do uso eficiente da energia, eficiência energética por meio do retrofit/modernização dos 

equipamentos em geral dos/as moradores, entre outras medidas, a fim de efetivar mudanças significativas para a 

comunidade, e ela poder ser referência como um bairro energeticamente sustentável. 

BIBLIOGRAFIA 

Carpanetti, Renata Ragazzo. A Moradia Vive! História da Moradia Estudantil da Unicamp (1985-2001), Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas, Trabalho de Conclusão de Curso, (2010). 
 
ODS Brasil. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2021. Disponível em: http://www.odsbrasil.gov.br. 
Acesso em: abr. 2021. 
 
VILLALVA, M. G. Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações - Sistemas Isolados e Conectados à Rede. 2. ed. São Paulo: Érica, 
v. 1. 224p. (2012). 
 
Moraes, Thiago Pimentel. Desenvolvimento de Bairros Sustentáveis, Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Trabalho de Conclusão de Curso, (2013). 

Escritório Campus Sustentável Unicamp - Campus Sustentável: um modelo de inovação em gestão energética para a América Latina e 
o Caribe. 1. ed. Rio de Janeiro, 373p. (2021). 

City of Adelaide. 2022. Disponível em: https://www.cityofadelaide.com.au/. Acesso em: fev. de 2022. 

Portal Solar. 2022. Disponível em: https://https://www.portalsolar.com.br/. Acesso em: maio de 2022.  

Green City Times: Vancouver, Canada. 2022. Disponível em: https://www.greencitytimes.com/vancouver/. Acesso em: fev. De 2022. 

Figura 3 – Simulação Carport – fonte: HelioScope 
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