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INTRODUÇÃO:
O projeto FEG-Sustentável prevê a criação de um campus sustentável por meio da implementação de uma central de
geração de energia solar fotovoltaica com tecnologia on-grid, da modernização do sistema de iluminação e ações ligadas a
gestão de resíduos sólidos dentro da FEG. As diversas vertentes do projeto envolvem desde questões socioambientais,
voltadas a campanhas de educação e conscientização, sustentabilidade e seus impactos na saúde e no cotidiano, bem como
os aspectos ecoeconômicos envolvidos com a redução dos gastos na Universidade.
OBJETIVOS:
O projeto tem por objetivo a criação de um ciclo virtuoso de sustentabilidade na faculdade atraves de ações que trarão uma
redução de mais de R$ 17.000,00 por mês na fatura de energia elétrica desta, o que fará com que mais de 30 toneladas de
CO2 deixem de ser emitidas por ano, além de propciar um ambiente mais saudável.
MATERIAL E MÉTODOS:
Após a análise e estudos dos diferentes médodos de geração de energia eletrica e materiais de iluminação energeticamente
eficientes, o projeto FEG-Sustentável realiza ações voltadas a área de eficiência energética e conscientização da população
que tornam o campus de Guaratinguetá um local sustentável e possibilita futuros investimentos em ações semelhantes. A
modernização de todo o sistema de iluminação e a implementação do sistema de geração é realizada por alunos e voluntários
de modo que o projeto sirva como um laboratório onde os participantes podem aplicar seus conhecimentos e, também,
aprimorar suas técnicas na área.
RESULTADOS:
Os benefícios do projeto, conforme apresentado, são inúmeros. Os três principais resultados desta primeira etapa do FEGSustentável que consiste na modernização de300 postes de iluminação e na geração de energia por painéis fotovoltaicos,
são a economia superior a 200 mil reais por ano, a redução em mais de 30 toneladas na emissão de CO2 em virtude da
redução do consumo de energia e a conscientização da comunidade local a respeito do uso racional de recursos.
DISCUSSÃO:
Onde antes existia um ciclo vicioso de gastos de grandes proporções com um sistema ultrapassado que, além de ineficiente,
causava impactos negativos ao meio-ambiente e a saúde e onde cada vez se gastava mais para manter o sistema e menos
se tinha para modernizá-lo, o projeto está transformando-o em um ciclo virtuoso, onde, investe-se em ações sustentáveis
que conscientizam a população e reduzem gastos tanto pelas tecnologias empregadas quanto pelos novos hábitos de
consumo da comunidade, o que permite que cada vez invista-se mais nestas ações.
Todo esse benefício associado, ainda, ao aprimoramento das técnicas de pesquisa dentro da faculdade, a conscientização
de toda a população da região que participa ativamente das ações, palestras e visitas e aos benefícios ao meio-ambiente e
a saúde que tem impactos positivos para toda a comunidade.
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