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«« Voltar

Recicla Xerém: Uma Farmácia Viva com adubos orgânicos

Protocolo do SIGProj:   253078.1327.216188.07122016

De:30/01/2017  à  30/01/2018
 

Coordenador-Extensionista 
  Bianca Ortiz da Silva

Instituição 
  UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Unidade Geral 
  Xerém - UFRJ Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade

Unidade de Origem 
  Xerém - Polo Xerém

Resumo da Ação de Extensão
   O projeto de extensão compreende o estabelecimento de uma cultura ecológica no Polo Xerem com a criação de uma horta medicinal,

onde somente serão utilizados adubos orgânicos originados de resíduos da creche escola de Xerém. Esse projeto tem como principais
temas norteadores a preservação ambiental, o cultivo orgânico e o potencial medicinal das plantas. Nosso principal objetivo é
estabelecer estratégias para o aproveitamento de resíduos orgânicos como adubos para o crescimento de plantas medicinais, assim
como divulgar as caracteristicas morfológicas e medicinais das plantas mais utilizadas em Xerém. Serão realizadas oficinas, minicursos
e eventos no Campus sobre a temática a fim de capacitar a comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente,
reciclagem de resíduos orgânicos e ampliação do conhecimento sobre plantas medicinais. Essas atividades visam fornecer bases
teóricas e práticas para o estabelecimento de reciclagem de resíduos orgânicos, o aproveitamento direto desses como adubo para o
desenvolvimento de plantas de alto qualidade fitossanitaria e valor agregado para a comunidade. Esse projeto fundamenta-se na Lei
12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento
de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. O projeto prevê
atividades de capacitação do publico alvo, com a elaboração de oficinas e minicursos para ampliar o conhecimento sobre a temática.
Nas oficinas será apresentado a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos orgânicos, o manejo do cultivo organico e técnicas de
identificação botânica das plantas medicinais.

Palavras-chave
    Reciclagem de resíduos sólidos, horta orgânica, plantas medicinais

Público-Alvo
   Comunidade de Xerem São esperadas que os pais de alunos e seus familiares que diariamente frequentam os estabelecimentos de

ensino de ntro do campo: Creche municipal de Caxias e FUNDEC. ALém disso, é esperada a participação dos moradores de Xerem
situados nas dependencias do Campus

Situação
   Atividade EM ANDAMENTO

Contato
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