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Resumo 

O tema “Conscientização do Meio Ambiente”, nosso objetivo com este trabalho 

é que as pessoas possam se conscientizar que o assunto é muito importante e que 

nosso planeta está pedindo socorro. Colocaremos as questões: como podemos 

ajudar? Dicas importantes para preservar o meio ambiente; qual a importância de 

preservamos o meio ambiente; nosso objetivo com esse artigo e o projeto que vamos 

criar para as pessoas se conscientizarem. 

 

Introdução 

O conceito de sustentabilidade ambiental foi introduzido inicialmente em 1987 

pela WCED (Word Commission on Environment Development), uma comissão 

formada por membros da ONU (Organização das Nações Unidas) com o intuito de 

unir países em torno do desenvolvimento sustentável. Hoje a definição de 

sustentabilidade pode ser entendida como manutenção de equilíbrio em longo prazo. 

O conceito está diretamente relacionado aos aspectos sociais, econômicos, 

ambientais e culturais da sociedade como um todo. Há muitos anos ouvimos falar de 

degradação ambiental, do excesso de poluição na natureza causado pelo mau 

comportamento das pessoas. Isso acontece em razão da pouca conscientização que 

temos de que é fundamental preservar a natureza para continuar recebendo tudo que 

ela nos oferece de melhor, a começar pelo ar que respiramos. Nós devemos nos 

adequar ao meio ambiente e não ao contrário. O planeta está sofrendo grandes 

mudanças, e os responsáveis por isso são as próprias pessoas. Estamos retirando 

recursos do planeta sem repor o que foi tirado. Preservar o meio ambiente é 

fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram 

nele. A conscientização ambiental refere-se às necessidades que existem hoje das 

pessoas estarem cientes dos prejuízos sofridos no meio ambiente devido a sua 

exacerbada exploração. Conservar, reciclar e respeitar são atitudes essenciais para a 

preservação e a utilização dos recursos naturais do planeta. Hoje o grande desafio da 

humanidade é crescer, evoluir tecnologicamente e ocupar o planeta sem esgotar os 

recursos disponíveis e a vida animal. O dia em que cada cidadão entender que o que 

está questão afeta sua vida de forma direta e irreversível, o meio ambiente não 

precisará mais de tantos defensores. A sociedade tem que entender que o assunto é 

muito importante, e colaborando com a preservação estará ajudando a si mesmo. 
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Devemos pensar na natureza e no meio ambiente, um mundo sem árvores, flores e 

animais é um mundo em preto e branco. A salvação do planeta está em nossas mãos, 

temos de fazer nossa parte e contribuir para a melhoria de nosso planeta. 

 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é fazer com que as pessoas comecem de imediato essa 

campanha de conscientização, pois todos nós temos uma parcela de culpa. Fato é 

que não podemos só observar todas essas mudanças, devemos buscar melhoria. E 

como devemos ajudar?  

Reciclar o lixo de nossas próprias casas, separar o lixo doméstico de acordo 

com cada material (orgânico, metal, plástico, vidro e papel), procurar informações 

sobre os pontos de coleta seletiva de sua cidade. 

Reduzir: além de reciclar, é muito importante reduzir a produção de lixo. 

Economize energia elétrica, a produção de energia elétrica depende de usinas que 

utilizam muitos recursos naturais, causando profundas alterações no ecossistema da 

região onde estão instaladas. A geração de energia ocasiona grande poluição do ar e 

da água, por isso é muito importante reduzir o consumo. 

Economize água: Água é nosso bem mais precioso e a cada dia fica mais 

escasso. 96,5% de toda a água do planeta Terra está nos oceanos como água salgada 

e apenas 3,5% é agua doce, estando em lagos e água congelada presa nas geleiras 

(cerca de 69% da água doce). Diante dessas porcentagens ainda temos as águas 

poluídas, o que diminui mais as nossas reservas. O Brasil tem cerca de 12% das 

reservas de água doce, se não reduzirmos o consumo, em breve nosso bem mais 

precioso acabará, algo irrecuperável, fazendo com que milhares de pessoas morram 

em decorrência de tal evento. 

“Quando a última árvore estiver cortada, quando o último rio estiver poluído, 

quando o último peixe for pescado, vocês entenderão que dinheiro não se come.” – 

Greenpeace. 

Apoio das autoridades: criarem projetos que incentivem a população, dar apoio.  

Fiscalização das Leis: Que nossas autoridades possam fiscalizar as leis, serem 

mais rígidos quanto às questões ambientais. Atualmente, vemos muitas queimadas 

no nosso ecossistema, as pessoas não respeitam as leis, se forem multadas com 

certeza começarão a respeitar as leis. Outro ponto a ser analisado é o descarte 
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incorreto de resíduos, muitas vezes até cometidos pelas próprias autoridades, com 

pouca fiscalização.  

   

Metodologia 

O objetivo do presente projeto é uma metodologia onde conseguimos 

conscientizar as pessoas sobre sustentabilidade de uma forma dinâmica, interativa e 

divertida. Dessa forma, iremos abordar todas as classes sociais, idades e gêneros. 

Para conseguirmos mostrar que todos podem fazer a sua parte, começando dentro 

de casa e aos poucos se tornando parte do nosso cotidiano. 

 

Desenvolvimento 

Vamos desenvolver um aplicativo gratuito que ensina, motiva e gera pontos 

para a troca de prêmios. O cadastro será realizado primordialmente pelo site. Entre 

os dados solicitados para preenchimento do cadastro irão conter consumo médio de 

água e energia utilizado por residência. Com isso, a pessoa terá alguns desafios para 

cumprir, como por exemplo: reduzir 5% da conta de água e 12% da conta de luz, 

conseguindo realizar essas metas, acumula pontos para trocar por prêmios, além de 

ser um benefício para ela mesma. Se a pessoa também fizer a separação dos 

materiais recicláveis e levar em ONGs coletoras, coleta seletiva ou em algum ponto 

da cidade o valor dado será revertido em pontos. Esses pontos você acompanha, pelo 

aplicativo PLANET GAME, os prêmios que tem disponível, as instituições 

participantes e até interage com os outros usuários. 

Caso a pessoa queira ganhar pontos extras, tem a opção de plantar uma árvore 

e compartilhar no aplicativo. Para quem tem filhos pequenos há tutoriais para fazer 

brinquedos com materiais reciclados e, compartilhando no aplicativo ganha os pontos 

extras.  
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