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Introdução
A vida e os hábitos da sociedade moderna têm
contribuído para a degradação do nosso planeta nas
últimas décadas, muitas vezes associada à falta de
educação e consciência ambiental. Desde o
protocolo de Kyoto, inúmeras iniciativas foram
tomadas na tentativa de minimizar os impactos
provocados ao meio ambiente. Neste âmbito, a
educação ambiental constitui-se peça chave para a
melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade
dos recursos oferecidos pelo planeta. As escolas
configuram-se
ambientes
privilegiados
na
implantação de atitudes educativas que visam à
proteção, recuperação e manutenção do meio
1
ambiente. Um exemplo disso foi a criação do blog
2
Química Sustentável em 15 de outubro de 2012 por
cinco alunos dos cursos Técnicos de Química,
Petróleo e Gás, Polímeros e Psicologia do Instituto
Federal do Rio de Janeiro (campus Duque de
Caxias) e Universidade Federal do Rio de Janeiro
sob orientação de professores do mesmo Instituto. A
iniciativa partiu da necessidade de sensibilizar os
alunos e a população em geral para uma leitura
crítica de suas atitudes e a busca de valores que
contribuam para uma convivência harmoniosa entre
as espécies que habitam o planeta e o meio
ambiente, promovendo a sustentabilidade de seus
recursos naturais.

química, petróleo e gás e polímeros, que possuem
um compromisso com a sustentabilidade dos
recursos da natureza.

Figura 1: Estatística geral de visitas no blog.
A parceria com 5 blogs com o mesmo foco
possibilita um amplo aprendizado e maior divulgação
de práticas “amigas" do ambiente.
Integrado
ao
blog
Química
Sustentável,
desenvolvemos um projeto de solidariedade
chamado Trupe do Coração Sustentável, que
através de práticas solidárias a sociedade, tenta
mostrar que não é preciso ter um bom status social
ou muito dinheiro no bolso para praticar o bem.

Resultados e Discussão
A criação do blog Química Sustentável teve, como
objetivo, o desenvolvimento de um ambiente
interativo contendo notícias, enquetes, dicas e
novidades relacionadas a sustentabilidade do
planeta.
Em um período de seis meses, já foram postadas
mais de 30 notícias sobre assuntos e novidades da
atualidade. Ligado a variadas redes sociais, o blog
possui cerca de 100 seguidores e mais de 5.500
visitas com uma média de 921 visitas por mês,
configurando-se um espaço de ampla discussão e
aprendizagem.
Nossos leitores são basicamente estudantes,
principalmente da área de química, blogueiros da
área de sustentabilidade e empresas da área de

Figura 2: Layout do blog Química Sustentável.

Conclusões
A divulgação de práticas sustentáveis pode
contribuir
de
forma
significativa
para
o
desenvolvimento de consciência ambiental e a
adoção de atitudes amigas do meio ambiente.
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