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Introdução: Com a proposta de minimizar a geração de copos plásticos descartáveis na 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), surgiu o Projeto Canecas.  Objetivos:
Substituição dos copos descartáveis por canecas duráveis. Este é um processo lento, contínuo 
e requer a adoção de novos hábitos, a qual pode ser conquistada através de educação 
ambiental.  Métodos: No primeiro semestre de 2009, foi realizado um trabalho de 
sensibilização com docentes, discentes e funcionários do campus, através da realização de 
diversas oficinas, com data, hora e local marcados e divulgados previamente. Estas, com o 
intuito de demonstração das vantagens do uso de materiais duráveis e dos impactos 
ambientais e financeiros causados pelo consumo de copos descartáveis, eram compostas de 
palestra, dinâmica e exibição de um filme (desenvolvido pelo Grupo Ambiental GAIA da 
UFSCar). Ao final destas, foram distribuídas gratuitamente cerca de 2.000 canecas 
reutilizáveis, as quais foram obtidas através de patrocínio, e foi disponibilizado um e-mail para 
o esclarecimento de possíveis dúvidas futuras. Durante as oficinas, os participantes receberam 
também informações sobre a importância da correta higienização de suas canecas, visto que 
esta é de responsabilidade de cada usuário. Adicionalmente, no Restaurante Universitário, um 
dos locais onde o uso de recipientes reutilizáveis tornou-se obrigatório, foi construída uma pia 
de uso exclusivo para higienização destes. Estas oficinas foram também realizadas para os 
alunos e professores ingressantes do segundo semestre de 2009, na graduação, na Fatec e no 
Colégio Técnico Agrícola.  Resultados: Além das oficinas destinadas aos alunos, que foram 
em torno de 15, as oficinas foram realizadas em 32 lugares da FCAV, dos quais oito (25%) já 
adotaram canecas reutilizáveis em substituição aos copos descartáveis. No Restaurante 
Universitário, os copos descartáveis são distribuídos apenas para visitantes, reduzindo a média 
de copos gerados de 1200 unidades para 05 unidades diárias. Tendo em vista que a adoção 
de novos hábitos e de uma mentalidade voltada para a preservação ambiental não é um 
processo repentino, o Projeto Canecas deve ser contínuo, realizando as oficinas descritas para 
os ingressantes dos semestres subsequentes e adotando novas estratégias de educação 
ambiental.


