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Objetivos: A partir deste contexto, o presente projeto se propõe a inserir os conceitos
de sustentabilidade junto a comerciantes informais para provocar e instigar a reflexão
sobre as questões ambientais e tecnológicas, além e contribuir na formação acadêmica
dos seus discentes. Para tal, o projeto atuará conjuntamente no tripé acadêmico
(ensino, pesquisa e extensão), visando constituir e influenciar positivamente a prática
profissional do designer em direção ao progresso mais justo e solidário, e
ambientalmente sustentado. Como objetivo geral o presente projeto visa desenvolver
um negócio itinerante (Sucobar) para a comercialização de sucos da fruta e/ou de polpas
e guaranás naturais, além de pequenos alimentos. Para tal, serão utilizados produtos
recicláveis ou renováveis e como fonte de energia, a energia solar fotovoltaica. Outro
objetivo do projeto é, nos municípios do Agreste Pernambucano, potencializar a geração
de renda para comunidades de baixa renda desta região e apresentar ao mercado
produtos de excelência. Com isso, o presente projeto visa atender a demanda crescente
de pessoas que necessitam de uma alimentação rápida, porém de melhor qualidade,
além de produtos autossustentáveis e por consequente visa contribuir com as
comunidades de baixa renda da região do agreste de Pernambuco e as suas respectivas
famílias. Não obstante o mesmo também visa atender a UFPE e toda comunidade
acadêmica da instituição.

Resumo: O Grupo de Pesquisa SENDES, consorciado com os alunos de Design/CAA dos
grupos de estudos Energia e Design, Lighting Design e A energia potencializando
pequenos negócios, realizou uma pesquisa no Agreste Pernambucano nos anos de 2010 e
2011, a qual buscou identificar as demandas existentes para a geração de pequenos
negócios para a população do estado. Como resultado desta pesquisa, foi observado um
crescimento exponencial da atividade informal nas cidades pernambucanas,
principalmente na comercialização de produtos e serviços de alimentação. Estes visam
atender a duas demandas específicas da população, de um lado as pessoas que precisam
se alimentar, mas não dispõe de recursos e até mesmo tempo. Do outro lado estão as
pessoas de baixa renda que precisam gerar renda para sustentar as suas famílias. Com
isso, o projeto Sucobar visa contribuir na criação de uma fonte de renda sustentável e
adequada as necessidades locais da população a partir da intervenção do design e da
engenharia. Este projeto busca propiciar uma melhora qualitativa do posto de trabalho,
dos produtos ofertados e facilitar a manutenção do equipamento. Este consiste no

desenvolvimento de um equipamento itinerante para produção e comercialização de
sucos naturais de frutas e/ou de polpas, consorciados a pequenos lanches. Visando
atender as demandas identificadas, o projeto contribuirá na melhoria de renda familiar,
na inserção do conceito de sustentabilidade nas partes componentes do produto, além
de inserir o uso de uma fonte de energia limpa e adequada a região.

