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PROJETO
Plante sua Esponja e Regue o seu futuro
ROTARACT CLUB SãO BENTO DO SUL - D. 4652
Data Hora Cadastro / Alterado em: 17/05/2021 15:05:10
E-mail do Clube: rotaractsbs@googlegroups.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsbs/
Justificativa:
Segundo uma análise realizado pela agência científica nacional da Austrália, existe cerca de 14 milhões de toneladas de
micro plásticos no fundo do mar, essa quantidade é 35 vezes maior do que o esperado. Esta análise foi feita em outubro de
2020 na Austrália, junto com esta pesquisa, um estudo foi realizado, onde foi projetado que, mesmo havendo esforços a
nível global, para que aconteça a redução do consumo de plástico, ainda teria cerca de 710 milhões de toneladas métricas
polindo o meio ambiente até o ano de 2040.
Com base nesta análise, que é uma pequena parcela do que há de lixo micro plástico em todos os oceanos do mundo, foi
pensado em acabar em um dos primeiros vilões de micro plásticos do mundo, a esponja sintética de lavar louça e a
esponja sintética de banho, conforme ela vai se desfazendo, este resíduo sai pelo ralo e geralmente vai parar nos oceanos,
onde se acumulam e se tornam um dos maiores venenos para a vida marinha.
Objetivo Geral:
O objetivo principal, é de conscientizar a população sobre o uso nocivo das esponjas de lavar louça e banho sintéticas,
sendo elas um dos vilões diários que temos em nossas vidas, mas que não "enxergamos" ou que não queremos enxergar,
mas que estão ali, quando lavamos a louça ou tomamos banho ou as utilizamos para outra finalidade no nosso dia a dia.
Objetivo Especifíco:
Através da conscientização do uso de esponjas sintéticas, será possível de além de levar a informação, de também
disponibilizar as sementes para o plantio das buchas, bem como pequenas amostras, para que seja já colocado em prática
e sendo inserido aos poucos no dia a dia.
Categoria
Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:
Data Início:

13/03/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
03/04/2021
03/04/2021
05/04/2021

Deslocamento para buscar as buchas e sementes
Recebimento da doação das buchas e sementes
Impressão do encarte informativo que acompanha as buchas e
sementes
Saldo:

Quem trabalhou no
0009 - Rotaractianos
Projeto:

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Instagram, Facebook, jornais impressos, e marketing boca a boca.

-20,00
0,00
0,00
R$ -20,00

Cronograma de Atividades:
03/04/2021
08/04/2021
15/04/2021

Recebimento da doação das buchas vegetais e as sementes
Entrega das buchas vegetais e sementes aos companheiros do clube RCT São Bento do Sul
Primeira divulgação no Instagram do clube sobre o projeto

Descrição:
Após a concepção da ideia do projeto, conseguimos uma pequena doação da avó de uma das companheiras do clube, das
buchas vegetais e de suas sementes, para que assim fossem distribuídas aos companheiros do Rotarct Club de São Bento
do Sul em um primeiro momento. Após a separação das esponjas a montagem da arte com instruções de como plantar a
esponja, foi entregue a cada companheiro do clube duas amostras das buchas vegetais e 12 sementes para cada
companheiro, para que já fossem testando e usando no seu dia a dia, além de já garantirem o seu próprio pé de bucha
vegetal em casa. Foi feito uma postagem inicial na página do Instagram do clube, para já ir instigando a população a trocar
as esponjas sintéticas pelas buchas vegetais. Com a entrega feita, será realizado um compilado de vídeos de ações que
podem ser realizadas com as buchas, para que posteriormente seja divulgado nas redes sociais, assim demonstrar a
comunidade que sim é possível trocar a esponja sintética convencional pela bucha vegetal.
Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CNtWVWBg99Q/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Saber que é possível mudar o mundo aos poucos, colaborar para diminuir o lixo dos mares e de quebra ajudar na qualidade
dos seres marinhos, é o melhor resultado que podemos querer. Até o momento, foram distribuídos 6 kit de buchas e
sementes, onde as buchas podem ser utilizadas para lavar louça, tomar banho, lavar calçados, carro, ou seja, uma
infinidade de possibilidades. Além de divulgar em nossas redes sociais e impactar algumas pessoas da nossa cidade e
região. Até o momento, seis kits de buchas vegetais com sementes forma entregues.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Água, micro plástico, oceano, meio-ambiente, vida marinha, bucha vegetal

Lições Aprendidas:
Com este projeto, foi possível abrir um pouco nossos olhos, e perceber o que estamos fazendo para impactar
negativamente o meio ambiente, pois o simples ato de lavar a louça com uma esponja sintética, pode deixar milhares de
toneladas de lixo micro plástico nos fundos dos oceanos, impactando a vida marinha e consequentemente o meio ambiente
como um todo.
Resumo:
Este projeto além de conscientizar as pessoas sobre o uso nocivo das esponjas de lavar louça e banho sintéticas tem ao
meio ambiente, mais especificamente aos oceanos, tem o objetivo de disseminar o uso e o plantio de buchas vegetais,
melhorando um pouquinho mais a qualidade de vida quem a utiliza e do meio ambiente. Até Até o momento, seis kits de
buchas vegetais com sementes forma entregues aos companheiros do clube, sendo que os mesmos já inseriram no seu dia
a dia.
Emitido em 18/05/2021
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