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Resumo

Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a vivência do time Enactus
Faculdade Vale do Salgado quanto ao uso de sementeiras biodegradáveis, feitas de jornais,
para  o  desenvolvimento  do  Projeto  Botão  Verde.  Procuramos  estimular  outros  times  a
procurar formas de agregar aos seus projetos a reciclagem e reutilização dentro da sua área
especifica reduzindo o impacto ambiental.  Ainda, mostrar que conseguimos mover pessoas
dispostas  a  ajudar  o  desenvolvimento  do  projeto  e  provar  para  as  comunidades  que
dificuldades podem ser superadas de forma criativa, usando matérias primas recicláveis, para
diminuir gastos e o impacto ambiental. Dessa forma, foi visto que somos capazes de superar
dificuldades, procurando formas criativas de adaptá-las e melhorando os processos.
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Abstract

This  is  an  experience  report,  whose  objective  is  to  describe  the  experience  of  the  team
Enactus Faculdade Vale do Salgado regarding the use of biodegradable seedlings, made from
newspapers,  for the development  of the Green Button Project.  We try to encourage other
teams to look for ways to add to their projects the recycling and reuse within their specific
area  reducing environmental  impact.  Also,  show that  we have  been able  to  move  people
willing to help with the development of the project and prove to communities that difficulties
can be overcome creatively using recyclable raw materials to reduce costs and environmental
impact. In this way, it has been seen that we are able to overcome difficulties, looking for
creative ways to adapt them and improving processes.
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INTRODUÇÃO

A cada tonelada de papel produzido são necessárias 2 a 3 toneladas de madeira, uma

grande quantidade de água, e muita energia. Além do uso de produtos químicos tóxicos na

separação e no branqueamento da celulose o que pode causar um sério risco para a saúde

humana e para o meio ambiente (ECOLNEWS, 2018).

No  Brasil  100%  dessa  produção  é  constituída  de  matéria  prima  de  áreas  de

reflorestamento,  em  grande  maioria  Eucalipto  e  Pinus.  Mas,  apesar  disso,  segundo  a

consultora de meio ambiente do Idec, Lisa Gunn, continuam existindo impactos ambientais e

sociais, pois esta é feita nos moldes da monocultura, com pouca oferta de empregos e perda

da biodiversidade (ECOLNEWS, 2018).

Sem  contar  no  lixo  produzido  a  partir  dele,  o  Brasil  produz  cerca  de  250  mil

toneladas de lixo por dia, sendo que 26% são compostos de papel e papelão que levarão cerca

de três meses para decompor (PPTE, 2018).

Por isso, se incentiva cada dia mais  a reciclagem e reaproveitamento,  atualmente

segundo a Associação Nacional dos Aparistas de Papel 63,4% de todo o papel produzido é

reaproveitado, sendo que essa taxa aumenta a cada ano (FRAGMAQ, 2018).

E  os  principais  fatores  envolvidos  neste  incentivo,  além  dos  econômicos,  estão

voltados à preservação dos recursos naturais,  minimização da poluição e a diminuição da

quantidade de lixo que vai para os aterros. É exatamente neste ponto onde falamos sobre

desenvolvimento sustentável (ANAP, 2015). 

Segundo  Mikhailova  (2004),  a  prática  de  desenvolvimento  sustentável  é  obtida

quando acontece a melhora da qualidade de vida juntamente ao respeito da capacidade de

produção dos ecossistemas em que cada indivíduo habita.

Pensando  nisso,  e  impulsionados  por  necessidades  financeiras  na  aplicação  do

projeto  Botão  Verde  o  time  Enactus  Faculdade  Vale  do  Salgado  resolveu  usar  jornal  na

confecção de sementeiras que seriam utilizadas futuramente em hortas individuais e em uma

horta comunitária. Sementeiras são estruturas que possibilitam a germinação das sementes e o

crescimento de mudas em até um mês. (AMARO et al., 2007) 

Nosso objetivo aqui é relatar a vivência do uso das sementeiras recicladas e estimular

outros times a procurar formas de agregar aos seus projetos a reciclagem e reutilização dentro

da sua área especifica, dessa forma, conseguimos reduzir o impacto ambiental.

 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



PRODUÇÃO DE SEMENTEIRAS BIODEGRADÁVEIS

O Botão Verde tratase do cultivo de hortaliças  de forma sustentável  e orgânica,

investindo  no cultivo  do   tipo  herbáceo  e  condimentar  para  uma horta  doméstica  do   tipo

convencional,  e  uma horta  comunitária  do  tipo mandala.  Para este  é  necessário  o uso de

sementeiras que ajudam no controle da umidade durante o período inicial do crescimento da

planta. Isso aumenta as chances de sucesso na germinação e desenvolvimento.

Com   isso,   procuramos   orçamentos   na   região   para   comprar   a   quantidade   que

precisávamos que eram em média 500 cédulas para a primeira fase de plantio. Com os valores

em mãos, percebemos que se tivesse que comprar as sementeiras, não teríamos como comprar

todas   as   sementes   necessárias   para   as   dez   famílias.   Dessa   forma,   começamos   a   buscar

alternativas para produzir as sementeiras.

A primeira ideia que surgiu foi o uso de copos descartáveis de material poliestireno

de 50 ml, onde as 500 cédulas custariam em média R$ 10,00 (dez reais). Mas realizando

pesquisas chegamos à conclusão que ainda iriamos gerar gastos, e também mais lixo, pois

estes não são biodegradáveis e por não apresentar muita resistência poderiam quebrar durante

o transplantio, não servindo para outras etapas.

Então, chegamos à conclusão que seria melhor usar o modelo feito de jornal, por ser

biodegradável,   não  gerar   custos, minimizar  o  impacto  ambiental,  diminuir   o   trabalho  do

replantio e a quantidade de lixo. 

Quando falamos em minimizar os impactos ambientais estamos cientes que, a prática

da agricultura por si só é uma agressão ao meio ambiente, pois segundo Assad (2004), é uma

substituição de uma vegetação já adaptada por outra que exige a contenção desse processo.

Dessa forma,  é de nossa responsabilidade  procurar  formas  de diminuir  o uso de insumos

externos e de recursos não naturais.

Para isso, começamos uma campanha movida na Faculdade Vale do Salgado com o

objetivo de arrecadação de jornais, nesta arrecadamos material suficiente para a confecção de

1000 sementeiras, as doações vieram dos alunos da instituição, professores e da biblioteca da

mesma.

Depois   disso,   separamos   a   confecção   em   duas   etapas,   na   primeira   o   time   se

organizou na Faculdade para confeccionar trezentas sementeiras, seguimos o processo abaixo:

1. Cortar uma folha do jornal em duas partes; 
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2. Dobrar ao meio;

3. Enrolar o jornal em um molde (copo de vidro); 

4. Fixar com fita adesiva para manter o formato e suportar o substrato de coco. 

A segunda etapa ocorreu quando já tínhamos feito as trezentas e já sabíamos melhor

sobre o processo. Levamos o material para a comunidade para ensinar os beneficiados a fazer

sozinhos, essa etapa levou mais tempo, pois tivemos que explicar para cada um até que eles

aprendessem. Levamos também um treinamento explicando o porquê é  importante usar as

sementeiras  no processo do plantio,  e quais  as  vantagens do uso de  jornal  como matéria

prima,   explicando   conceitos   de   reciclagem,   biodegradação,   diminuição   de   impactos

ambientais e custos.

O USO DE SEMENTEIRAS BIODEGRADÁVEIS

Ao fim das produções, iniciamos a etapa de implantação no Conjunto Gama, que é a

maior  área  suburbana  da   cidade   de   Icó  localizada  no  estado  do  Ceará  pertencente  à

Mesorregião Centro-Sul, com população de 67.486 pessoas informada pelo IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2017. Esta é realizada na casa de dez famílias

carentes e no prédio da Associação de Agricultores  que nos ofereceram apoio e cederam o

espaço, onde também estão sendo ministradas oficinas e os treinamentos para suporte técnico

no manejo do solo, da água e no cultivo das hortaliças.

Para definir as dez residências, contamos com o auxilio do líder comunitário Antônio

de Lima Neto, onde mapeamos as casas da comunidade e realizamos visitas individuais para

estreitar as relações, e conseguir conversar mais intimamente, dessa forma, esclareceremos

todas as dúvidas que ainda restaram do projeto Botão Verde e verificamos quais moradores

tinham interesse em implantar o mesmo na sua residência.

Com os nomes em mãos realizamos uma pesquisa socioeconômica para selecionar as

dez mais carentes que fariam parte do primeiro ciclo, esclarecemos para as outras que o time

ainda não poderia abranger todas as famílias, mas, que eles fariam parte do projeto, seriam

distribuídos em outro ciclo e poderiam participar da horta comunitária.

  Explicaremos   a   seguir   a   implantação   na   casa   de   um   dos   associados   para

exemplificarmos como o projeto se replicou nas demais famílias beneficiadas.
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Na casa da Dona Elenilda  a  implantação iniciou no dia 23 de março de 2018, a

primeira fase foi o estudo do terreno para considerar se era possível semear, caso não fosse,

teríamos a opção de uma horta suspensa ou vertical. Como o terreno era apropriado, fizemos à

mensuração do solo para definir o tamanho da horta e, em seguida foi feito o primeiro plantio

das culturas nas sementeiras. 

Com as sementeiras já produzidas, colocamos o substrato de coco e em seguida as

sementes  escolhidas,  que   foram de coentro  e   cebolinha,  por   fim colocamos  um  terço  da

quantidade do substrato utilizado na camada inferior para cobrir as sementes. 

Usamos o substrato de coco, por que este proporciona fácil  escoamento de água,

maior   oxigenação   das   raízes,   além   de   ser   um   produto   de   alta   qualidade   e   livre   de

contaminantes. Depois do semeio sucedeu o acompanhamento diário, a Dona Elenilda ficou

responsável por irrigar as mudas duas vezes durante o dia, e o time realizava visitas semanais

para   observar   se   o   procedimento   estava   sendo   realizado   de   forma   correta,   assim   como

instruído nos treinamentos ministrados pela a aluna do time, Thalia Arrais de Araújo, técnica

em Agronegócio.

Após, em média três semanas, o time, junto com a beneficiada do projeto realizaram

o transplantio das mudas, para isso, foi necessário preparar o solo com adubo orgânico, e abrir

para transferir as sementeiras já semeadas.  Usando o método com jornal não é necessário

retirar  a  parte  feita  de  papel  para  o  transplantio,  já  que  o  mesmo  é  biodegradável,  se

decompõe rapidamente em contato direto com o solo e a umidade.  Com isso, finalizamos o

terceiro ciclo, este processo foi replicado nas demais famílias.

Dessa  forma,  conseguidos  apresentar  a  comunidade  carente  uma  nova  forma  de

reduzir custos, além de fazê-los entender os impactos ambientais que a micro agricultura pode

gerar  quando os  processos  não são realizados  de forma adequada,  ou quando são usados

materiais  que venham a prejudicar o terreno de alguma forma,  estes podem ser o uso de

produtos tóxicos, que podem tornar o solo infértil ou de materiais que venham a produzir mais

lixo, o que pode aumentar danos ao meio ambiente, quando ficam expostos em aterros a céu

aberto, são levados pela chuva aos rios, ou quando são incinerados.  

Além disso, com o projeto instalado as famílias poderão alcançar uma renda extra,

almejando a melhoria na qualidade de vida da comunidade e oferecendo o empoderamento

financeiro, social e um conceito de sustentabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências  relatadas  neste  trabalho  mostram a  relevância  na  busca  de  novas

metodologias e alternativas para a adaptação de projetos, no nosso caso, procuramos a melhor

forma  de  diminuir  os  impactos  ambientais  e  custos  do  processo  de  incentivo  a  micro

agricultura familiar.

 Com base nas práticas vivenciadas podemos perceber o impacto causado nas ações

indiretas realizadas com o objetivo de conseguir as sementeiras, como exemplo a doação de

jornais, conseguimos mover pessoas dispostas a ajudar o desenvolvimento do projeto, além de

diminuir a quantidade de lixo gerado pela instituição, que recebe jornais diariamente que em

pouco tempo ficam obsoletos e são descartados. 

Constatamos que o uso deste material em particular proporciona inúmeras vantagens

tanto ao micro agricultor no processo de plantio, quanto ao meio ambiente em longo prazo,

além de garantir que a fertilização das mudas aconteça de forma mais segura e eficaz.

 Conseguimos  também entender  que o time Enactus  Faculdade  Vale  do Salgado é

capaz  de  superar  dificuldades  inesperadas,  procurando  formas  criativas  de  adaptá-las  e

estudando como melhorar os processos, dessa forma, temos certeza que essa prática será a

primeira de muitas.
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