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PROJETO SUSTENTABC  

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de um projeto ambiental voltado para a orientação e 

conscientização de crianças, jovens e adultos sobre o consumo consciente e a 

redução na geração de resíduos sólidos por meio de práticas de compra 

consciente, redução, reutilização e reciclagem de resíduos. Para o alcance dos 

objetivos do projeto, os métodos utilizados são tenda itinerante com exposições, 

vídeos, palestras, gincanas e oficinas voltadas às práticas sustentáveis.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de ostentação, onde músicas incentivam os jovens a comprar coisas 

que muitas vezes sua situação econômica não permite tempos estes em que a mídia 

manipula crianças por meio de suas propagandas muitas vezes abusivas. A cada dia 

que passa as pessoas querem ter mais e mais, e muitas vezes não se dão contam 

que não necessitam de determinado objeto ou equipamento. 

Vive-se, nos dias de hoje, o que se pode chamar de “Era do Consumo”, na qual a 

importância atribuída à satisfação imediata das próprias necessidades e o poder 

aquisitivo das pessoas atinge proporções acima do razoável, apoiada, muitas vezes, 

no conceito de desenvolvimento econômico (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 

2011).  

Existe um sentimento generalizado de insatisfação e angústia derivado da 

pressão gerada pelo círculo vicioso “trabalhar mais para ganhar mais e consumir 

mais”. Em diferentes situações e mídias, vem sendo repetida a mesma mensagem 

em que as pessoas sentem que estão cada vez mais presas a armadilha do 

consumo (AKATU, 2012).  

Infelizmente o consumismo integrou-se ao próprio sistema de socialização entre 

pessoas, qual seja, a sociedade do consumo, acarretando graves problemas 
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ambientais entre eles o consumo excessivo de recursos naturais, queima de 

combustível fóssil e o mais significativo a geração de resíduos sólidos.  

Como possibilidade de atuação do gestor ambiental na orientação e 

conscientização da sociedade perante o consumismo e a geração de resíduos, foi 

dado início ao Projeto SustentABC.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do trabalho é difundir atitudes sustentáveis na região do Grande 

ABC para promover o consumo consciente e diminuição da geração de resíduos 

sólidos. 

Além disso, podemos citar como objetivos específicos do trabalho: 

 Incentivar as práticas dos 5R’s  

 Incentivar os alunos do curso de Gestão Ambiental às práticas de educação 
ambiental e conscientização da população do Grande ABC  

 Divulgar a importância da profissão de Gestor Ambiental  

 Contribuir com as políticas públicas dos municípios relacionadas aos resíduos 
sólidos  

 Contribuir com a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos  
 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a divulgação de práticas sustentáveis e interação com a sociedade, o projeto 

fará a instalação de uma tenda, a qual contará com os seguintes elementos: 

 Exposição de materiais feitos com a reutilização ou reciclagem de resíduos 

sólidos; 

 Quiz Ecológico para a interação dos participantes com a temática ambiental 

 Distribuição de adubo orgânico produzido nas composteiras feitas pelos 

alunos do curso de Gestão Ambiental. 

 Abordagem sobre consumo consciente por meio de mini-palestras. 

 Oficinas de brinquedos e outros equipamentos feitos com material reciclável.   

 Gincanas lúdicas sobre coleta seletiva 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

No mês de maio de 2013, os alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 

da Universidade do Grande ABC (UniABC) iniciaram um projeto ambiental voltado 

ao consumo consciente.  A partir desta data, os alunos envolvidos iniciaram a 

elaboração do projeto que mais tarde seria chamado SustentABC, já que o foco das 

ações seriam os municípios da Região do Grande ABC – Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. 

Desta forma, foram organizadas diversas reuniões onde os participantes do trabalho 

elaboraram ações e abordagens diversas para o tema do consumo consciente e 

redução na geração de resíduos.  

Uma programação foi pré-definida, com a meta de se realizar no mínimo uma 

intervenção a cada 3 meses na região do Grande ABC.  

Parcerias também foram realizadas juntamente com empresas privadas e com a 

própria instituição Anhanguera – UniABC, já que para a realização das atividades 

eram necessários recursos materiais como mesas, cadeiras, faixa, banner, brindes, 

etc.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento, o Projeto SustentABC realizou duas intervenções no município 

de São Bernardo do Campo nos bairros Senhor do Bonfim e Pinheirinho, ambos 

considerados bairros ecológicos.  

Bairro Senhor do Bonfim 

A Tenda Itinerante do Projeto SustentABC foi montada em uma praça do bairro 

no dia 09 de junho e contou com a visita de cerca de 40 pessoas entre crianças, 

adolescentes e adultos. Entre as atividades realizadas, podemos destacar a 

exposição, quis ambiental e a gincana da coleta seletiva.  
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Bairro Pinheirinho 

A intervenção foi realizada na Sede Amigos do Bairro Pinheirinho no dia 21 de 

julho e teve a participação de muitas crianças, já que foi realizada a oficina de 

Cofrinhos de PET. Com garrafas pets usadas, cola, papel, entre outros materiais 

os participantes da oficina produziram seus cofrinhos. Também foi abordado a 

importância de valorização do dinheiro e economia.  

Além disso, as crianças aprenderam como montar suas próprias composteiras e 

desta forma reciclar seu resíduo orgânico.  
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