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Resumo

O solo é um recurso natural importante, e sua conservação torna-se ferramenta fundamental no processo produtivo. Atualmente uma das problemáticas mais

comuns, no meio rural é o descarte inadequado de resíduos sólidos diretamente nos solos sem qualquer tipo de tratamento, elevando os níveis de poluição e

degradação dos solos. Nesse contexto, ações de educação ambiental de cuidados com os solos tornam-se essenciais, e vem de encontro com a solução do

problema. O estudo tem por objetivo orientar e estimular de forma correta jovens e adultos em relação a separação de lixo seco e descarte correto de

embalagens de agrotóxico em uma comunidade rural. O projeto será desenvolvido em parceria com o governo municipal, Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Sorriso Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários do Estado de Mato

Grosso (CEARPA) e Associação de agricultores familiares do Assentamento Jonas Pinheiros. As atividades serão desenvolvidas no barracão do Assentamento

Jonas Pinheiro, localizado as margens da BR 163, a 25 km da sede do município de Sorriso, sentido a Sinop estado de Mato Grosso. Para o desenvolvimento

das ações serão realizadas aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas partindo do prévio conhecimento sobre os solos. Serão

usadas ferramentas o multi mídia, e apresentação vídeos educativos bem como a realização de oficinas sobre a correta separação e destinação dos resíduos.

Dessa forma, espera-se contribuir com a comunidade no intuito de resolver os problemas ambientais nos solos.

Justificativa

    O Campus do IFMT em Sorriso mesmo estando localizado no maior município produtor de soja do Brasil, ainda possui uma parcela de sua população rural

carente de orientação técnica, assim a instituição tem como uma de suas funções promover a extensão da educação e pesquisa. Neste contexto, mediante um

desconhecimento da sociedade da importância dos solos, as ações de educação em solos deve estar presentes nas diferentes esferas da sociedade tendo como

perspectivas de formar cidadãos críticos e conscientes da importância, do uso correto e da conservação do solo e do ambiente.     Em geral, as pessoas não

percebem que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de seus vários componentes e, portanto, a intervenção sobre qualquer um deles estará

afetando o todo. Um desses elementos é o solo, componente essencial do meio ambiente, cuja importância é normalmente desconsiderada e pouco valorizada

(BRIDGES & VAN BAREN, 1997).     Nessas linhas, o projeto tem em sua gênese a intenção através de metodologia inovadora trazer a atenção do público alvo,

do novo, do empreendedor, para um tema que é potencialmente elemento de grande destaque nas discussões acerca de meio ambiente, sustentabilidade e

inovação ambiental, além de resgatar a autoestima de cidadãos muitas vezes mal quistos pela sociedade.

Fundamentação Teórica

    Segundo, Muggler et al. (2006), como a Educação Ambiental, a Educação em Solos coloca-se como um processo de formação que, em si, precisa ser

dinâmico, permanente e participativo. Nele, é necessário educar as pessoas envolvidas, a fim de que se tornem agentes transformadores e, dessa forma,

participem ativamente da busca e construção de alternativas para a redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais.

    Desta maneira a Educação em Solos não está desvinculada da educação ambiental. Todas as práticas de conscientização da sociedade precisam enfatizar o

solo como um componente essencial do ecossistema, e não apenas ressaltar sua importância na produção de alimentos.     Quando trabalhamos com um

assunto de tamanha importância como o solo, percebemos que a melhor maneira de alcançarmos o leitor, é fazendo-o querer aprender sobre o assunto por meio

da própria relevância deste na sua vida cotidiana (MANGANOTTE, 2012).     Assim, é fundamental iniciar e promover a valorização e consciência ambiental

sobre solos para moradores do meio rural para que possam valorizar e refletir o estudo crítico dos solos de maneira interativa com o meio onde vivem.     A

grande problemática ambiental encontrada na atualidade é o aumento crescente da quantidade de resíduos sólidos gerados pela população, como consequência

do aumento populacional e maior consumo de produtos. Sendo, que o descarte inadequado pode ocasionar problemas desde a poluição dos recursos naturais

como o solo e as águas superficiais e subterrâneas até problemas de saúde pública.     A destinação inadequada dos resíduos sólidos é um problema constante

tanto nas cidades como no meio rural, ocasionando graves problemas no meio ambiente. Isso ocorre, pois os resíduos não são separados na origem e sim

jogados de qualquer forma no solo sem nenhuma proteção ou tratamento, sendo prática frequente a queimada ou mesmo enterrado, técnica muito utilizada nas

pequenas propriedades rurais, o que tem provocado a diminuição da fertilidade dos solos e tornando-o improdutivo (SILVA, et al., 2014).     Diante deste

contexto, a gestão dos resíduos sólidos nos grandes centros urbanos como nas propriedades rurais da agricultura familiar e em assentamentos da reforma

agrária é de grande importância, pois poderá evitar muitos problemas ambientais e sociais. De acordo com a legislação brasileira sobre os resíduos sólidos, a lei

nº 12.305/2012 determina a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e

o aproveitamento energético, observando as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança bem como

minimizar os impactos ambientais (BRASIL, 2012).     A referida lei ainda institui a gestão integrada dos resíduos sólidos que consiste num conjunto de ações

voltadas nas soluções que engloba as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, na busca do desenvolvimento sustentável. Orienta que os

resíduos sólidos devem seguir um processo de logística reversa, na qual o consumidor tem a obrigação de devolver as embalagens no estabelecimento na qual

adquiriu o produto, contribuindo dessa forma com o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012).      As embalagens de agrotóxicos devem ser encaminhadas

para central de recebimento conforme preconiza a legislação Federal Lei nº. 9.974/2000 (BRASIL, 2000). A responsabilidade passa para o agricultor, o canal de

distribuição, o fabricante e o poder público. Na compra de qualquer agrotóxico, o produtor deve ser orientado sobre o processo correto de lavagem das

embalagens, acondicionamento, armazenamento, transporte e a devolução das embalagens vazias nas centrais de recebimento mais próximo de sua residência,

seguindo para o destino ambientalmente correto (BRASIL, 2000).     Sendo assim, este trabalho tem importância social, ambiental e educacional, pois será

desenvolvido junto a um assentamento rural de aproximadamente 244 famílias, com o intuído de orientar os agricultores familiares sobre a correta destinação

dos resíduos sólidos domésticos e embalagens de agrotóxicos.

Objetivo Geral

    O projeto tem como objetivo orientar e estimular de forma correta jovens e adultos em relação a separação de lixo seco e descarte correto de embalagens de

agrotóxico em uma comunidade rural.

Metas

1 - Orientar e estimular de forma correta jovens e adultos em relação a separação de lixo seco em uma comunidade rural.

2 - Orientar e estimular de forma correta jovens e adultos em relação ao descarte correto de embalagens de agrotóxico em uma comunidade rural.



Metodologia da Execução do Projeto

    O projeto será desenvolvido em parceria com o governo municipal, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus

Sorriso, Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários do Estado de Mato Grosso (CEARPA) e Associação de agricultores

familiares do Assentamento Jonas Pinheiros. As atividades desenvolvidas serão oficinas teórico-práticas para jovens e adultos assentados.     Local de

desenvolvimento: o Assentamento Rural Jonas Pinheiros, localizado a 25 km da cidade de Sorriso-MT, na BR 163 sentido Sorriso-Sinop.  O projeto terá seus

trabalhos teóricos realizados nas dependências do barracão da comunidade rural e as atividades práticas ocorrerão nas próprias propriedades com o propósito

de contribuir para melhor entendimento por parte da população.     Aulas teóricas: Serão constituídas por aulas expositivas e dialogadas. O conteúdo será

abordado de forma construtivista, interagindo os saberes do educando aos conhecimentos formais de solos. O educador ministrará conteúdos na forma escrita,

ilustrada e dialogada, complementadas com vídeos e textos.     Aulas práticas: serão orientação da forma correta da separação dos resíduos na fonte geradora e

o destino ambientalmente adequado conforme preconiza a legislação vigente. Os materiais separados serão plástico, papelão, vidro e alumínio, que serão

destinados para reciclagem. As embalagens de agrotóxicos serão encaminhadas para as centrais de recebimento e os restos orgânicos serão feita a

compostagem.     Pretende-se estabelecer junto a comunidade e parceiros um local para ponto de coleta dos resíduos secos na comunidade. Trabalhos e

projetos novos poderão surgir a partir desse projeto os quais possibilitarão a continuidade e maior conhecimento pela sociedade rural em relação as questões de

solos no município pelo IFMT- Campus Sorriso, desempenhando assim o papel de educação, extensão e pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

    A Educação em solos pode ser compreendida de forma que os indivíduos e a comunidade se conscientizem do seu meio ambiente e possam adquirir o

conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação para intervir na resolução de seus problemas, ou seja, capaz de mudanças de

atitudes, adoção de novas posturas individuais e coletivas em relação ao meio ambiente, para a consolidação de uma nova abordagem de sustentabilidade e

fixação de futuras gerações no campo.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Encontros

mensais teóricos.

As atividades

durante este

período foram

tentativas de

agendamento com

a comunidade e

seguindo a

sugestão e

disponibilidade dos

integrantes da

comunidade o

primeiro encontro

foi reagendado para

final de agosto.

Foram realizados

levantamento

bibliográfico do

conteúdo a ser

trabalhado,

elaboração do

material a ser

usado no primeiro

encontro, além dos

orçamentos dos

materiais

discriminados no

projeto.

Questionário Encontro 1

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/07/2018 |

Concluído em

18/07/2018



1 2

Oficinas:

separação dos

resíduos;

compostagem.

Houve um pequeno

atraso na execução

assim a oficina será

24/08/18 de acordo

com a

disponibilidade da

comunidade.

Questionário Encontro 1

Previsto para

18/07/2018 |

Iniciado em

18/07/2018

Previsto para

18/08/2018 |

Concluído em

18/08/2018



2 1

Encontro mensal teórico. Foram

realizados orçamentos dos

produtos que serão usado no

projeto, três de cada produto, mas

no caso do termômetro não foi

encontrado na cidade de sorriso

(MT) mais de um local com a

disponibilidade do produto, desta

forma o termômetro foi realizado

somente um orçamento, e no caso

da garrafa térmica para café, em

relação ao volume e o preço a de

3,5 (três litros e meio) comparado

com a de 3,0 (três litros) foram

similares então para os devidos fins

optamos pela de três litros e meio

que melhor nos atendia. de acordo

com os anexos 1 Na data do dia

08/08/2018, no período noturno, na

Sede da escola rural do

assentamento Jonas Pinheiro

realizamos um encontro com os

moradores da comunidade para

tratar do assunto sobre descarte

correto de embalagens de

agrotóxico. A equipe executora foi

recepcionada por líderes do local e

os professores e diretores da

escola. As ações durante o

encontro foram as seguintes: a)

credenciamento dos participantes

presente através de lista presente

no Anexo 2. Esta etapa foi

realizada pelo acadêmico Bolsista

Alessandro de Barros Massoco e a

acadêmica voluntária Ana Paula

Wandscheer como mostra no Foto

1. b) abertura dos trabalhos: foram

abertos com a fala das lideranças

local e posterior apresentação do

projeto e seus objetivos pela

professora Ana Paula Encide

Olibone Foto 2. Logo após a

explanação da coordenadora, foi

passado a palavra para o gerente

da Cearpa (Associação de

Revendas de Produtores

Agropecuária de

Sorriso-CERAPA-Sorriso). Sr.

Ricardo o qual abordou o tema de

descarte correto de embalagens de

agrotóxicos, tendo como objetivo a

informação de forma prática e de

fácil compreensão, a apresentação

continha informações importantes

como tríplice lavagem, formas de

acondicionamento após uso, e

modo correto para a destinação,

informações retiradas da Lei nº

12.3051, de 2 de Agosto de 2010.

Sr. Ricardo também salientou a

principal função da Cearpa no

município de Sorriso "recebimento

de embalagens de agrotóxicos já

usadas de Sorriso e região", de

acordo com Foto 3. A comunidade

apresentou grande interesse no

assunto e inclusive solicitaram

informações sobre o descarte

correto de embalagens de uso da

pecuária demonstrado com foto 4.

Esta demanda foi atendida

posterior ao encontro da seguinte

forma: através de contatos

telefônico com diversos setores da

área animal, como Indea, revendas,

pet shop. c) distribuição de material

informativo: A CERPA,

disponibilizou material informativo

para melhor entendimento dos

presentes, como mostra a foto 5. d)

formulário de inscrição no projeto:

para aqueles interessados em

continuar participando do projeto. O

formulário constituía-se de algumas

perguntas sobre qual tipo de

produto agrotóxico utilizado na

propriedade e qual quantidade, tipo

de destinação das embalagens

posterior o uso, etc como mostra o

foto 6. e) Durante a JOCIPE

(Jornada Científica de Pesquisa e

extensão do Campus Sorriso) foi

disponibilizado ônibus institucional

para os participantes do projeto

prestigiarem o evento, assim na

data de 27/09/2018 estavam

presentes no evento e na palestra

"Tratamento de resíduos agrícolas

e agroindustriais na ecologia",

como apresentado na foto 7. f) O

próximo encontro está agendado

para 14/11/2018 com o intuito de se

fazer uma oficina dos métodos de

compostagem, englobando todas

as partes e assim fazendo com que

eles possam reaproveitamento

grande parte dos seus resíduos,

como os da cozinha da horta do

quintal entre outros.

Levantamento do

número de

pessoas que

aderiram a

proposta.

Encontro 1

Previsto para

18/08/2018 |

Iniciado em

18/08/2018

Previsto para

18/09/2018 |

Concluído em

18/09/2018



2 2

Oficina prática na

comunidade. O Indea

se prontificou a visitar

o local em data futura

para falar e orientar os

assentados sobre o

descarte dos produtos

utilizados na pecuária,

pós a comunidade

demonstrou

preocupação sobre

este assunto. A

revenda ficou de

retornar o contato, e foi

realizada parceria com

o estabelecimento Pet

Ville (pet shop) para

recolhimento de

seringas e agulhas,

mas ainda está em

trâmite outras

empresas para

viabilizar o

recolhimento de

frascos e produtos já

vencidos. Se teve

processo de comprar

dos produtos listado no

projeto como

necessário para

realização das

atividades prática do

mesmo, foram então

realizados pela

professora Ana Paula

a compra dos

produtos: Garrafa

térmica para água,

garrafa térmica para

café, termômetro, lona

plástica e combustível.

Desta forma

apresentado as notas

fiscais no anexo 3.

Estamos em trâmite

com uma moradora do

assentamento Maria,

para vermos a

disponibilidade de ser

feito o prática de

compostagem na

propriedade dela já

que na mesma tem

uma horta orgânica e

desta forma seria de

grande importância o

composto para a sua

atividade.

Pretendemos realizar

uma visita na

propriedade da

assentada Maria, antes

da prática de

compostagem, para

sabermos o'que

devemos providenciar

e os produtos que a

mesma tem em sua

propriedade, e

estudarmos o melhor

local para se colocar a

leira de compostagem,

desta forma

pretendemos melhor

orientar os assentados

da atividade.

Instalação de uma

unidade de coleta

via empresa

privada e IFMT.

Encontro 1

Previsto para

18/09/2018 |

Iniciado em

18/09/2018

Previsto para

18/10/2018 |

Concluído em

18/10/2018

PLANO DE APLICAÇÃO



Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

2400.00 0 0 2400.00

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1500.00 0 0 1500.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

600.00 0 0 600.00

TOTAIS 4500.00 0 0 4500.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0 0 0 0 0 0

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 184.70 988.00 368.79 0 0 0 0 0 0 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Combustível para

deslocamento a

comunidade rural

Litro 100 4.80 480.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Trena de 100 m Unitário 1 150.00 150.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Garrafa térmica em Aço

Inox 3 L aproximadamente
Unitário 1 300.00 300.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Garrafa térmica 15L

aproximadamente
Unitário 2 150.00 300.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Lona agrícola metro 6 20.00 120.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Termômetro digital para

aferição de temperatura

de composto e/ou solo.

Unitário 1 150.00 150.00

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Auxílio Financeiro a

Estudante - Bolsa
Bolsa 6 400.00 2400.00

TOTAL GERAL 3.900,00
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