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Por meio do uso de energia solar, com aquecedores de baixo custo, painéis
solares e pesquisas de ponta, o projeto solaris gera empregos, reduz custos
com energia e traz desenvolvimento tecnológico ao país. Aproximamos as
pessoas das tecnologias, mostrando que são, sim, capazes de desenvolvê-las.

ESCOLA

Com a COPHUS, engajamos moradores para construir a primeira escola
nesta comunidade. Ela é alimentada por energia solar, possui rede de
internet e conta com aulas de matemática, português e informática.
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Aquecedor Solar
de Baixo Custo

O ASBC é um sistema construído com
materiais bastante acessíveis, de forma
que podemos minimizar os custos de
produção e escalar sua implementação.

V

ENDO OPORTUNIDADES
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• Um ASBC de 200L tem
preço de custo de 1200,00,
enquanto um similar no
mercado chega até 5.000,00
• Os chuveiros elétricos são um
dos principais responsáveis
pelo valor alto das contas
de luz

T

OSSIBILITANDO PROGRESSO
• Diminui pela metade
suas contas de luz

OMANDO AÇÃO
• Oficinas de instalação dos
aquecedores realizadas
na comunidade
• Ensinamos os moradores
a fazerem o ASBC

• Recebem pedidos de instalação em outras casas,
aumentando sua renda e impactando outras pessoas.

OFICINA NAS ESCOLAS
Visando aproximar as pessoas da tecnologia, criamos as oficinas
nas escolas, treinamentos práticos envolvendo o funcionamento,
montagem e manutenção de sistemas solares em miniatura
para escolas e comunidades carentes.

COLHENDO RESULTADOS

EXPANSÃO

Além dos 382 jovens que impactamos
neste ciclo, em 2016-2017 realizamos
oficinas com estudantes do Instituto Alpha
Lumen. Agora, juntos, construímos um
sistema fotovoltaico em tamanho real,
tornando a nossa sede 100% sustentável.

As oficinas estão em plena expansão!
Além da crescente procura, estamos
construindo com a Alpha Lumen uma
carreta alimentada por energia solar
que irá percorrer diversas escolas
do Vale do Paraíba.

382

IMPACTO DIRETO

PESQUISAS
DSSC’s

Células Solares Sensibilizadas por
Corantes, desenvolvidas pelo time
em 2017. Hoje, turmas do 1º ano
de graduação as desenvolvem.

OPV

R$ 3.100,00**

Material considerado o futuro da
energia fotovoltaica, a pesquisa
consiste na simulação teórica
computacional dele, determinando
qual Perovskita é mais eficiente

Perovskita
Perovskita

R$ 1.000,00*

Material maleável e transparente,
existem muitas possibilidades de
sua aplicação. Após nossa pesquisa
inicial, faremos a prototipação em
parceria com o IEAV.

R$ 18.236,00*

Postes
Solares

Estamos prototipando nosso
primeiro Poste Solar Inteligente!
Estima-se que seu custo seja
de R$1.500,00, enquanto
similares vão de 6 a 23 mil.

R$ 7.869,83*

* Verba inicial disponível para pesquisa **Verba utilizada semestre passado

NORONHA SUSTENTÁVEL
A convite do Grupo Cataratas, uma das maiores referências em EcoTurismo
no Brasil, o time Enactus ITA embarcou num desafio de tornar o arquipélago
de Fernando de Noronha num modelo mundial de sustentabilidade!

1º

Ida até o local para
levantamento de
necessidades

3º

Implementação
das soluções
escolhidas

2º

Escolha das soluções
com base em análises
financeiras e de
FASE ATUAL sensibilidade

MoU

ITA + Enactus ITA + Econoronha
+ Instituto Conhecer para Conservar

R$71.472,50
APROVADOS

APOIADORES

PRIDE!
PROTAGONISMO
RESILIÊNCIA
INOVAÇÃO
DISCIPLINA CONSCIENTE
EMPATIA

ORGULHO DE SER
ENACTUS ITA!

