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A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO GMU
por Anaisa - Equipe GMU

No dia 11 de abril de 2019, a Unicamp inaugurou no
Ginásio Multidisciplinar a 1ª fase do Projeto Campus
Sustentável, contribuindo para a redução dos gastos com
energia elétrica no campus de Barão Geraldo. O Ginásio
esteve entre os primeiros prédios da Universidade a
instalar uma usina de energia solar, fundamentada no
sistema fotovoltaico, no qual a radiação solar é captada
por painéis fotovoltaicos e convertida em energia elétrica.

Em abril completou 2 anos de

eficiência energética no GMU.

O Ginásio esteve entre os primeiros

prédios da Universidade a instalar

uma usina de energia solar através

do Projeto Campus Sustentável.

Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva,
Coordenador do Projeto Campus

Sustentável, professor da Faculdade
de Engenharia Elétrica e de

Computação, e Coordenador do Grupo
Gestor Universidade Sustentável.

" A experiência com o projeto do GMU

demonstra que a universidade deve

continuar os esforços para aumentar

seu parque de geração fotovoltaica,

pois se trata de uma energia limpa,

econômica e com baixa necessidade

de manutenção. " 

 foto GDrones cedidas por Projeto Campus Sustentável



Lâmpadas de LED na Quadra Poliesportiva
 foto por Anaisa - Equipe GMU

Equipamento de energia fotovoltaica
 foto por Anaisa - Equipe GMU

A "conta de luz do GMU" é
negativa, ou seja, está sobrando
energia ao final do mês... algo em
torno de 30 mil kWh por mês. A
energia gerada no telhado do
GMU é suficiente para o uso
próprio, para abastecer
totalmente o CDC, e ainda gera
um excedente de 30.000 kWh
por mês, em média, que se
distribui pela rede elétrica na
vizinhança do GMU, fornecendo
energia em alguns momentos
para a BORA, BC e FEF. 

A eficiência energética é obtida
através da aplicação de novas
tecnologias, que envolve desde
a instalação de painéis
fotovoltaicos, no telhado do
Ginásio, a instalação do
equipamento inversor, para a
conversão da energia solar em
elétrica, até a troca de
equipamentos da ponta da
cadeia, como as lâmpadas
fluorescentes pelas de LED.

O Projeto Campus Sustentável
resultou da parceria entre a
Unicamp e a CPFL Energia, do
Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento e do
Programa de Eficiência
Energética da ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica).
Iniciado em janeiro de 2018, a
meta estipulou economizar R$
1 milhão/ano ao fim do projeto
e ser um modelo de eficiência
energética sustentável a ser
replicado em outras instituições
de ensino superior do Brasil. A
proposta é obter uma
economia gradativa no
consumo e nos gastos com
eletricidade do campus, e dos
demais campi da Unicamp.

O Coordenador do Projeto
Campus Sustentável, Prof. Dr.
Luiz Carlos Pereira da Silva,
também é professor da
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
(FEEC), e Coordenador do
Grupo Gestor Universidade
Sustentável (GGUS), dá os
próximos passos do projeto
através da Câmara Técnica de
Gestão de Energia (CTGE).

A CTGE elaborou uma versão
do Plano de Desenvolvimento
do Sistema de Gestão da
Energia, que foi provada pela
Comissão de Planejamento
Estratégico Institucional da
Unicamp, em abril de 2020.
Este Plano faz parte das metas
do Projeto Campus
Sustentável. O objetivo é ser
referência no modelo de gestão
e eficiência energética para as
instituições de ensino superior
do Brasil e da América Latina.

Pode-se concluir que este
Projeto contribuiu para que a
Unicamp fosse eleita uma das
Universidades mais sustentáveis
do Brasil. No ano de 2019 a
Universidade se classificou em
4º lugar no ranking nacional do
GreenMetric World University
Ranking. Esta classificação é
feita utilizando os indicadores de
sustentabilidade, em seis
categorias: paisagem e
infraestrutura; energia e
mudança climática; resíduos;
água; transporte; ensino e
pesquisa. 

Em 2020, a Unicamp ficou em
100º lugar na escala mundial e
em 2021 atingiu a 3ª colocação
no ranking nacional do
GreenMetric World University
Ranking.

Em entrevista, por texto, o Prof.
Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva
relata alguns aspectos dos
resultados do projeto
implementado no Ginásio
Multidisciplinar da Unicamp,
dentro destes dois anos:



Vista aérea do GMU - foto GDrones
cedida por Projeto Campus Sustentável

REGISTRO HISTÓRICO
Por Anaisa - Equipe GMU

Despedida da tenista Martina Navratilova
no GMU - foto por Jornal da Unicamp

JU 0096 pag7 de 1995 cedida por AC/SIARQ

O evento ocorrido no Ginásio
Multidisciplinar da Unicamp
foi transmitido em rede
nacional pela TV Manchete
(extinta rede de tv brasileira).

A despedida das quadras da
tenista Martina Navratilova
aconteceu no GMU no dia 11
de dezembro de 1995. Por
mais de 7 anos no ranking
internacional, a tenista
tcheca, naturalizada norte-
americana, escolheu o público
brasileiro para assistir à
partida contra a tenista
espanhola Arantxa Sanchez.

Medidores inteligentes
instalados no sistema de
monitoramento do consumo da
UNICAMP, mostram que a
energia do GMU chega a atingir
o RU, principalmente no período
do meio dia.

Desde a inauguração da usina
observou-se a geração total de
1.435,96 MWh, gerando
economia de quase 700 mil
Reais para a Universidade.
Interessante também destacar
que em todo o período não foi
necessário fazer qualquer
intervenção em termos de
manutenção ou mesmo limpeza
do sistema. A experiência com o
projeto do GMU demonstra que
a universidade deve continuar os
esforços para aumentar seu
parque de geração fotovoltaica,
pois se trata de uma energia
limpa, econômica e com baixa
necessidade de manutenção. De
fato, projetos em andamento
irão quadruplicar a geração
fotovoltaica dentro do campus,
já atingindo 5% do consumo
anual da universidade.

Fontes:
https://www.unicamp.br/unicamp_hoje
/jornalPDF/JU_0096.pdf
e Acervo SIARQ Unicamp

Texto-entrevista produzido pelo Prof. Dr.
Luiz Carlos Pereira da Silva.

Fontes: 
por Campus Sustentável Unicamp:
https://www.campus-
sustentavel.unicamp.br/2019/04/28/unic
amp-inaugura-usina-de-energia-solar-
com-projeto-de-dimensoes-ineditas/

https://www.campus-
sustentavel.unicamp.br/2019/12/11/unic
amp-esta-em-4o-lugar-no-ui-greenmetric-
world-university-ranking/

https://www.campus-
sustentavel.unicamp.br/2020/08/12/plan
o-de-gestao-de-energia-da-unicamp-
avanca/

O GMU se orgulha por ser
uma das unidades que
produz energia limpa na
Unicamp, e por ter feito
parte do Projeto Campus
Sustentável.

Fonte: Imagem do gráfico registrada por medidores do Projeto
Campus Sustentável - cedida por Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva.

Curva da produção de energia elétrica no GMU pela captação da luz solar.



VÔLEI FEMININO LAU E GMU:
uma perspectiva de 10 anos

Por Caroline Fernanda Sanches
Dal Pozzo

2022 - Treino no retorno às atividades
presenciais no GMU, após período de

pandemia da COVID-19 -
foto por Anaisa - Equipe GMU

Apesar dessas dificuldades,
sabíamos que o tão sonhado
GMU estava em reforma e que
um dia seria nossa casa. Com os
atrasos na finalização das obras
e as demais intempéries, o vôlei
acabou se extinguindo em
meados de 2013/2014.
Em 2015, o estudante de
educação física e apaixonado
pelo vôlei, Luiz Mello, com
muita dedicação e sacrifícios,
reconstruiu o vôlei feminino
LAU. Com poucas opções de
quadra fechada e de horários
para agregar o máximo de
meninas possíveis, treinávamos
no Cotuca das 23:00 às 01:00!
Mesmo com o cansaço, o
espírito de equipe e de união
foi essencial para criar um time
conciso, forte e integrado
dentro e fora de quadra. Fruto
desse trabalho, fomos vice
campeãs do Torneio LIVA, da
região de Campinas, e da FUPE,
em 2016 e 2017.

Ingressei na Unicamp em 2012
quando tive meu primeiro
contato com o vôlei feminino
da Liga das Atléticas da
Unicamp (LAU). Naquela
época, quando o Facebook
ainda engatinhava e o
WhatsApp e Instagram não
existiam, o acesso às
informações era bem limitado.
Como uma amante do esporte
desde o berço, no meu ano de
caloura, iniciei a participação
no vôlei da LAU ao acaso. Ao
me deparar com um treino
noturno na FEF, fui “na cara e
na coragem” pedir para jogar.
Com muito amor, fui acolhida
pelas meninas mais velhas e
pelo técnico Jonas que me
ensinaram o significado do que
é jogar e representar uma das
maiores universidades da
América Latina, a Unicamp! 

cimento e as torções
provocadas pelos escorregões
na quadra. Nessa época, devido
às limitações mencionadas,
jogávamos apenas campeonatos
locais, como o Torneio Aberto
de Vôlei do Colégio Rio Branco,
o qual fomos campeãs invictas!

Com a saída do Luiz, o
técnico Vinícius Castilho
assumiu o time e iniciou- se
uma nova era. Em 2018, o
tão sonhado GMU foi
inaugurado e pudemos
treinar nele. Lembro-me da
sensação de pisar naquela
quadra enorme, novinha e
brilhante. Nós nos
sentíamos como jogadoras
de Superliga indo treinar. A
importância do GMU foi
enorme para a evolução do
time. Com um espaço
adequado, o número de
lesões foi reduzido e os
treinos melhoraram muito!
A disponibilização de
materiais novos e em maior
quantidade pelo GMU
possibilitou um treino mais
dinâmico, com melhor
aproveitamento do tempo e
das atividades. Além disso,
o apoio financeiro da
Socom Alimentos foi
fundamental para
conseguirmos manter o
time. Como resultado de
uma infraestrutura mais
adequada e de uma maior
verba, em 2018 fomos
campeãs do Torneio LIVA e,
em 2019, da FUPE.

Logo no início, identifiquei as
dificuldades pelas quais
teríamos que passar para tal
objetivo. Com poucos recursos,
treinávamos de noite nas
quadras abertas da FEF, com
baixa iluminação e sujeitas às
variações climáticas.
Treinávamos de baixo de
chuva, com o chão áspero e
poucos materiais, o que
interferia na dinâmica das
atividades elaboradas pelo
treinador, pois tínhamos que
correr atrás das bolas perdidas.
Eram muitas as lesões na
época, principalmente as
“raladas” ao cair no chão de 

Caroline Dal Pozzo - membro da
diretoria de modalidade da LAU e

Atleta do time de Vôlei Feminino LAU -
foto por Caroline Dal Pozzo

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/03/06/unicamp-devolve-ginasio-multidisciplinar-comunidade#tvunicamp


Fonte: 
Texto escrito por: 
Caroline Fernanda Sanches Dal Pozzo -
Atleta e membro da Diretoria do Time
de Vôlei Feminino da LAU.

Em 2020, os treinos foram
interrompidos devido à
pandemia da COVID-19,
gerando incertezas sobre o
futuro do time. Com a volta
das atividades presenciais em
2022, conseguimos, com
muita luta, retomar os treinos
no GMU e expandir nossa
equipe com a entrada de
novas meninas, graças a
divulgação massiva das 

seletivas nas redes sociais.
Apesar de estarmos
enfrentando dificuldades
financeiras e logísticas para
reestruturação do time devido
aos cortes orçamentários
enfrentados pela Unicamp,
seguimos lutando para manter
vivo o vôlei feminino da LAU e
desejando que sempre
tenhamos espaço na nossa
querida casa, o GMU! 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Você pode consultar o Regulamento na íntegra pelo nosso site na aba Ações e Projetos:
https://gmu.proec.unicamp.br/acoes_e_projetos

O Início do "Jogadas Lendárias"

será a partir de Maio. Participe!

Vai começar o Projeto "Jogadas Lendárias".
O Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, em parceria
com a Liga das Atléticas da Unicamp, promove o
projeto "Jogadas Lendárias". 
 Alunos vinculados às atléticas da universidade têm
a oportunidade de inscrever jogadas que realizaram
no ginásio e que foram captadas por uma câmera
exclusiva. Os lances eleitos como "Jogadas
Lendárias" serão eternizados em QR. CODES e serão
afixados em murais a serem instalados nas
arquibancadas do GMU, para serem revistos a
qualquer momento.

A solicitação da inscrição da jogada deverá ser
feita pelo aluno a partir da sua conta de email da
Unicamp, para o endereço:
 jogadas@unicamp.br

Sonhamos ainda com o dia
que seremos campeãs no
nosso ginásio lotado com a
torcida de toda a Unicamp!
Que venham os jogos de
2022!


