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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

A presente proposta prevê a instalação, capacitação e acompanhamento técnico de uma aquaponia para uma família de assentados da reforma agrária do

município de Sorriso-MT e uma unidade didática de Aquaponia para o IFMT Campus Sorriso. O objetivo é difundir essa técnica de produção vegetal, conciliando

produção de proteína de peixes com alta qualidade e produção vegetal com aproveitamento dos efluentes (fezes e resíduos orgânicos) oriundos da piscicultura

para uma produção vegetal com menor uso e dependência de adubos/insumos agrícolas. A proposta visa escolher um produtor líder/referência para que

possamos difundir a técnica no município. O projeto da aquaponia será desenvolvido nos moldes e para atender as especificidades do produtor selecionado.

Adicionalmente uma unidade de aquaponia tradicional, feita em caixa d’água de 1000 litros será instalada no campus do IFMT Sorriso com 12m2 de calha de

cultivo para atender a demandas de ensino, extensão e pesquisa científica.   Palavras-Chave: Olericultura, frutas tropicais, irrigação, piscicultura, lambari.

Justificativa

 Justificativa da Proposta           O município de Sorriso fica situado a aproximadamente 412 km da capital mato-grossense, Cuiabá. Seu processo de colonização

data dos anos 70, quando imigrantes provenientes principalmente dos estados da região Sul do Brasil constituíram uma vila, elevada à categoria de distrito em

26/12/1980 vinculada ao município de Nobres, emancipado em 13/05/1986.         O município de Sorriso-MT tem na produção rural sua principal atividade

econômica, sendo a soja e o milho seus principais cultivos. Além do núcleo urbano, Sorriso conta com três distritos: Primavera, Caravágio e Boa Esperança do

Norte, sendo outras comunidades sorrisenses: o Assentamento Jonas Pinheiro, onde vivem agricultores familiares, projeto Casulo, Barreiro, Navegantes, Pontal

do Verde e Tropical.         Apesar de Sorriso deter o título de “capital nacional do agronegócio” e de município maior produtor de soja do Mundo, o município

também é rico em propriedades de base familiar que somam mais de 150 propriedades localizadas no entorno da cidade. Além disso o município conta com três

áreas destinadas a assentamentos rurais (já consolidados e registrados no INCRA), que somam juntas 418 famílias desenvolvendo atividade de agricultura

familiar. São pequenos produtores que necessitam de acompanhamento e orientação técnica para intensificar e integrar seus sistemas de produção, garantindo

maior sustentabilidade e diversidade de produtos produzidos no município, além de melhorar sua qualidade de vida e segurança alimentar. Pelas características

hidrológicas e topográficas do município como um todo é possível afirmar que a aquicultura tem grande potencial de transformação da qualidade de vida destes

pequenos agricultores, já que permite utilizar áreas até então pouco exploradas (áreas alagadas/mal drenadas), intensificar e diversificar a produção agrícola

local.         Vários cultivos agrícolas podem ser integrados a piscicultura, entretanto as mais adaptadas são as olerícolas, que são bastante consumidas pela

população e o cultivo geralmente se restringe aos pequenos e médios produtores rurais.         A aquaponia é uma técnica que visa integrar diversas culturas

através do cultivo hidropônico, utilizando para tal o efluente oriundo da criação/cultivo de peixes. A aquaponia é um sistema que evita o acumulo de resíduos

derivados das abubações, restos de ração não consumidos e principalmente derivados da excreção dos peixes na água. Essa atividade contribui para a redução

de problemas de toxicidade dos peixes, principalmente da amônia, bastante tóxica aos peixes. Ao mesmo tempo os compostos nitrogenados e o fósforo

produzidos e acumulados na água, após sofrer a ação de microorganismos podem atuar como excelentes fontes complementares de adubos para os mais

diversos cultivos agrícolas.         Desta forma a atividade aquícola, através da aquaponia vem ao encontro dos interesses de agricultores familiares do município

de Sorriso-MT, permitindo a intensificação e integração de sistemas de cultivo, garantindo a diversificação das receitas ao passo que também garante maior

acesso a proteína animal de elevada qualidade nutricional e segurança alimentar, o que justifica a realização deste projeto.



Fundamentação Teórica

Fundamentação Teórica           A aquicultura mundial tem se expandido nas últimas décadas a taxas elevadas de crescimento e, no Brasil, o crescimento da

atividade tem se intensificado (30-40% ao ano) pela ocorrência simultânea de dois fatores importantes como: A redução dos estoques pesqueiros, resultado da

pesca extrativista indiscriminada e do aumento do consumo habitante/ano (KUBITZA, 2000). Apesar disso Kubitza (2010) registra que o Brasil tem um potencial

imenso subutilizado e o mundo vai cobrar a responsabilidade do país em relação a produção de pescado. Atualmente apesar da riqueza hídrica e do grande

número de espécies saborosas e com alto potencial produtivo o Brasil importa metade de todo peixe consumido pelos brasileiros.         O uso responsável da

água no dia a dia tem sido um tema de bastante interesse também na piscicultura. Muitos ambientalistas e pesquisadores tem se dedicado a encontrar sistemas

de cultivo mais responsáveis com o meio ambiente.         Tradicionalmente a piscicultura é tida como uma atividade bastante poluente, com grande potencial de

influência nos ambientes naturais. Isso tem despertado o ressurgimento e desenvolvimento de novos sistemas de cultivos, que tendem a integrar culturas e fazer

o melhor aproveitamento das diferentes atividades envolvidas.         Essa prática pode ser alcançada através do uso de cultivos complementares, que favoreçam

a sinergia das atividades, melhorando assim os índices de produtividade, reduzindo custos de produção, aumentando o leque de produtos produzidos na

propriedade e garantindo maior rentabilidade e segurança alimentar ao homem do campo e da cidade.         Uma das técnicas desenvolvidas neste sentido se

refere a Aquaponia, uma práticas alternativa para o cultivo de peixes que integra tecnologia bastante acessíves a pequenos e médios produtores e que contribui

para a redução expressiva do consumo de água.         Sistemas de cultivo de peixes com aproveitamento integral da água, baixa renovação e com recirculação

da água tem sido adotado em diversos países, como alternativa ao consumo exagerado de água por algumas atividades. No Brasil, país que detém posição

privilegiada em relação a disponibilidade de água o interesse tem se restringido a pesquisadores, mas já são divulgados casos esparsos de implantação de

grandes estabelecimentos com reaproveitamento e cultivo de peixes em sistemas fechados e ainda através da integração de atividades/cultivos.

        Considerando o grande crescimento demográfico mundial, produzir alimentos para toda essa população, aliando o uso racional de insumos agrícolas,

preservando os recursos hídricos e ainda intensificando sistemas de produção de forma sustentável, torna-se um grande desafio, uma vez que a maior parte

(70%) da água doce gasta no mundo é empregada na produção de alimentos (FAO, 2014).         Vários sistemas de produção/tecnologias de produção

agropecuária mais sustentáveis e que possuem tanto qualidade, quanto segurança alimentar tem sido identificados e promovidos. Um destes é a Aquaponia. A

aquaponia é a o cultivo combinado da cultura de peixes e plantas em sistema de recirculação/integrado em que os excrementos dos peixes, ricos em nutrientes

são trabalhados por microorganismos e em seguida os mesmos são disponibilizados para plantas cultivadas hidroponicamente.         Boas práticas de manejo na

aquicultura, visando reduzir as cargas poluentes, são fundamentais para tornar a atividade menos impactante ao meio ambiente. A aquaponia tem sido apontada

como uma importante alternativa de cultivo de alimentos por integrar diversos cultivos através da piscicultura e horticultura/fruticultura (BRAGA, 2013; LOVE et

al., 2014).         Assim, é possível reverter o problema da amônia, um produto residual que é bastante tóxico para a vida aquática quando acumulado em maiores

concentrações, porém além de eliminar o problema da toxidez provocada pela amônia nos peixes, é possível ainda integrar a produção vegetal, já que o produto

resultante é um excelente nutriente para as plantas. Assim os efeitos prejudiciais são normalmente minimizados e ainda é possível produzir alimentos de alto

valor nutricional a baixo custo, se aproveitando desta sinergia o homem do campo aumenta e diversifica sua produção e pode melhorar a sua qualidade de vida.

        No sistema aquapônico, é possível produzir diversas culturas de forma contínua e até mesmo rotativa com pouco esforço e baixo custo. Dentre as principais

culturas trabalhadas neste sistema talvez a mais adaptada a este sistema de produção seja a alface (Lactuca sativa), que é a verdura folhosa mais consumida no

Brasil. Além da alface se destacam-se a couve chinesa, salsa, cebolinha e manjericão (RAKOCY et al., 2004; SILVA, et al., 2007). Além disso, plantas frutíferas,

como o melão, pepino tomate pimentão e pimenta vão crescer, embora a produção aquapónica frutas ainda mereça a atenção das pesquisas científicas

(VILLELA JUNIOR, et al., 2003; FACTOR et al., 2008).         Um fator que tem contribuido para o desenvolvimento da aquaponia é o surgimento das chamadas

hortas urbanas que visam minimizar as dificuldades de produção de alimentos e principalmente facilitar o acesso a alimentos de qualidade onde a logistica de

entrega e produção é um fator limitante. É um desafio importante hoje em dia produzir alimentos de qualidade e seguros o ano inteiro para sustentar a

necessidade de alimentos de um população em rápido crescimento (FAO, 2014). Além disso problemas de ordem climáticas como falta ou excesso de chuvas,

infestação de pragas, geadas são cada dia mais comuns e intensos próximos a grandes centros urbanos. Estes fatores podem levar ao flutuação da oferta e

preços dos produtos no mercado o que tem viabilizado os cultivos em aquaponia nesses ambientes.         Dentre as principais vantagens da adoção da

aquaponia como sistema integrado de produção é o melhor aproveitamento da água, seja ele utilizando sistemas de recirculação ou utilizando diretamente em

processos de irrigação. Neste sentido os benefícios ao meio ambiente são evidentes, pois o descarte de efluentes é quase nulo, isso faz com que o risco de

contaminação dos mananciais seja minimizado ou mesmo eliminado, de forma que é possível trabalhar como um sistema intensivo, com alta densidade de

peixes e ainda obter produções razoáveis de hortaliças, e frutos/legumes sem uso intensivo de adubos e agroquímicos.         Apesar de tantas vantagens a

literatura registra a que os grandes entraves destes sistemas estão relacionados a ocorrência da dependência de equipamentos e energia elétrica, bem como de

mão de obra capacitada (profissionais da área técnica) para compreender as particularidades destes sistemas que envolvem componentes diversos.         As

pesquisas tem demonstrado que é possível o desenvolvimento de sistemas integrados de aquaponia com altas densidades de peixes. Dentre os peixes que mais

se adaptaram a esse sistema de criação é a Tilápia (Oreochromis niloticus) (LIMA et al., 2008) é o que apresentou maior destaque. Trata-se de uma espécie de

peixe adaptada as mais diversas condições e com ampla capacidade de produção. Entretanto no médio norte-matogrossense a produção de Tilápia é proibida

em virtude desta espécie não pertencer a esta bacia hidrográfica.         Outros peixes que tem sido criados são Tambaquis (Colossoma macropomum) (SILVA et

al., 2013) e o Lambari (A. bimaculatus) e a tilápia (O. niloticus) (LIMA et al., 2008), entretanto ainda existem muitas lacunas relativas a sua adaptação nessas

condições de criação específicas.         Apesar de todas essas vantagens e dos incentivos governamentais as ações de promoção e desenvolvimento da

piscicultura ainda são incipientes e é de fundamental importância a atuação dos centros universitários e de pesquisa na sua promoção.

Objetivo Geral

Objetivos           Implantar, treinar e assessorar o desenvolvimento de um sistema de aquaponia/sistema integrado de piscicultura e cultivos vegetais, para

atender uma unidade familiar de agricultores assentados da reforma agrária do município de Sorriso-MT.         Implantar uma unidade didática de ensino,

pesquisa e extensão de aquaponia na sede do IFMT Campus Sorriso.         Fomentar a convergência interdisciplinar de diferentes áreas do conhecimento

(Zootecnia/Agricultura) e a integração do IFMT Campus Sorriso nas demandas da comunidade.



Metas

1 - Revisão dos Bibliográfica dos Conteúdos e Treinamento da Equipe

2 - Elaboração de Planilhas e Formulários para a Atividade

3 - Aquisiçãos dos materiais e insumos

3 - Definição/escolha do produtor familiar atendido

4 - Visita “in locu” para reconhecer o ambiente e buscar o melhor sistema de integrado para o produtor.

5 - Estabelecimento das culturas que serão cultivadas/criadas

6 - Aquisiçãos dos materiais e insumos

7 - Instalação dos Equipamentos

8 - Povoamento com Peixes

9 - Treinamento do assentado

10 - Divulgação do projeto e acompanhamento técnico do produtor

11 - Preparo de relatórios técnicos e comunicações em eventos

12 - Atividade de discussão e elaboração do relatório Final dos dados.

Metodologia da Execução do Projeto

Materiais e Métodos   Preparação da equipe         Para o adequado desenvolvimento do projeto é fundamental a realização de treinamento prévio com a equipe

de trabalho. Isso vai proporcionar maior segurança aos estudantes envolvidos no momento das visitas “in loco” para acompanhamento da implantação e

orientação técnica do produtor parceiro. Para tal uma revisão de literatura sobre os principais temas envolvidos será realizada no primeiro mês. Após o

treinamentos, mensalmente e sempre que houver necessidade a equipe de trabalho será reunida para discussão e deliberar sobre decisões a serem tomadas.  

Construção de aquicultura tradicional diática           Para atender a demandas institucionais referente as disciplinas relacionadas a Zootecnia e mesmo para

olericultura uma unidade demonstrativa será implantada nos moldes tradicionais. Isso atenderá a demandas relativas ao ensino do IFMT Campus Sorriso,

pesquisas (TCC´s e projetos diversos) e extensão (difusão da tecnologia). Para tal uma pequena área será escolhida e preparada para instalação da aquaponia.

        A unidade demonstrativa tradicional será composta de conjunto de caixa dágua com capacidade de 1000 litros e sistema de calhas hidropônicas com 5

calhas de 3 metros lineares de comprimento. Adicionalmente serão realizados ajustes para avaliação de outros sistemas de produção utilizando elemento

flutuante e cultivo em argila expandida alagada. Serão avaliadas diversas espécies vegetais para o cultivo hidropônico.         O sitema terá capacidade

aproximada de 500 peixes da espécie Lambari (Astyanax bimaculatus.).         Atividades de Ensino, Extensão e projetos de pesquisa serão realizados nessas

instalações assim que o sistema estiver em pleno desenvolvimento.   Instalação de aquacultura em assentamento rural           O projeto prevê a realização de

avaliação de produtores de destaque na produção vegetal e que estejam em sintonia com a evolução dos sistemas de produção ecológicos e com a

intensificação dos sistemas de produção de hortifruti. Para esse produtor serão realizadas visitas e sondagens de pessoas interessadas e com o perfil do

sistema. Após a identificação de pessoa com esse perfil será realizado o cadastro do produtor e após visita “in loco” na propriedade o mesmo será cadastrado

junto ao projeto.         A partir da definição do produtor escolhido novas visitas serão agendadas para realizar o dimensionamento da produção de peixes em

função da espécie escolhida e do sistema de cultivo adotado para horticultura/fruticultura. Uma proposta de implantação de unidade de produção integrada a

piscicultura (aquaponia) será instalada para atender a demandas do produtor. O sistema será implantado conforme a demanda e dimensionamento do produtor e

visará a produção comercial de peixes e hortifrúti, conforme o caso.         Será dada preferência para os assentamentos rurais vinculados ao Assentamento

Jonas Pinheiro (Assentamento Poranga) ou Assentamento do Projeto Casulo, ambos pertencentes ao município de Sorriso e que se encontram regularmente

inscritos no INCRA.         Após o povoamento dos tanques, treinamento dos produtores e amadurecimento do sistema de produção será desenvolvida atividades

de divulgação e promoção do projeto junto a comunidade interna e externa.   Dados Importantes:          Estudantes do IFMT atendidos diretamente:

aproximadamente 200 estudantes;          Estudantes atendidos de forma indireta: Aprox. 400 estudantes.          População com potencial de influência no entorno

do IFMT: 350.000 habitantes       Número de municípios vizinhos que sofrem influência indireta: 13 municípios.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Resultados Esperados/Disseminação dos Resultados           Dentre os principais resultados esperados temos a criação de um grupo de estudos com foco

direcionado em sistemas integrados de aquaponia e olericultura/fruticultura.                  Produção de um arranjo de produção específico para a realidade do

produtor, para servir de unidade de referência para demais assentados.           Ações convergente entre o Programa municipal de Incentivo a Piscicultura e

produção de hortifrúti – FRUTIFICA SORRISO.           Instalação de uma unidade didática de aquaponia no campus do IFMT Campus Sorriso, auxiliando em

práticas de ensino, pesquisa e extensão.           Integração entre teoria e prática para estudantes dos cursos de Engenharia Agronômica e Tec. Em Agropecuária.

  Impactos Esperados na Comunidade Externa e Interna           Impacto Educacional e Social: Este projeto terá impacto regional após a divulgação das matérias

e a equipe Técnica e jornalística do IFMT publicarem a matéria no site Institucional e nos demais sites da região o projeto irá alcançar aproximadamente 355.886

pessoas dos mais de 13 municípios que integram essa micro-região na qual Sorriso é Polo (150km).             Em relação a comunidade interna o projeto vai

atender a implantação de uma unidade diática de Aquaponia com o objetivo de melhorar a aqualidade do ensino prático dos estudantes nas áreas de

Olericultura/Hidroponia, piscicultura, Aquaponia, Nutrição Animal e Produção Animal I. As disciplinas listadas abrangem anualmente aproximadamente 200

estudantes de forma direta e mais de 300 possuem potencial de forma indireta, incluindo dentre diversas matérias, estudantes de tecnologia de Hortaliças e

Pescado relacionados ao curso de Alimentos.                     Infraestrutura: Atualmente o IFMT Campus Sorriso não dispõe de instalações para prática de

hidroponia, aquaponia e piscicultura. Tal estrutura permitirá a realização de aulas praticas em diversas disciplinas, permitindo também ser um ambiente de

pesquisa e extensão no contexto da Aquaponia.         Os equipamentos e materiais adquiridos com o projeto vão garantir um passo na direção da estruturação

dos ambientes didáticos do Campus Sorriso. Outro fator fundamental é o ambiente de pesquisa relacionadas a Trabalhos de Conclusão de Curso que será

possibilitado.  
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existente no que se

refere a aquaponia

e outros principais

assuntos a serem

abordados.

Maior número

possível
1 1

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

02/07/2018 |

Concluído em

02/07/2018



2 1

Preparo de

planilhas de

cadastro e

caracterização da

propriedade.

Preparo de

planilhas de

avaliação do lote

de peixes e

produção vegetal.

Foram

reorganizadas as

atividades e as

planilhas foram

confeccionadas. O

foco do projeto

atual encontra-se

na montagem da

unidade didática e a

seguir será o foco

na visita e

caracterização das

propriedades de

agricultores

familiares. Ao final

do projeto a visita e

instalação da

piscicultura

integrada foi

iniciada.

Inicialmente o peixe

escolhido foi o

Lambari do rabo

amarelo (Astyanax

bimaculatus).

Foram fornecidas

informações

básicas de cultivo e

os primeiros peixes

foram soltos no

tanque. Um sistema

de aeração de

emergência foi

instalado e ração foi

fornecida.

Várias e

detalhadas
1 3

Previsto para

19/06/2018 |

Iniciado em

19/06/2018

Previsto para

01/08/2018 |

Concluído em

01/10/2018

3 1

Realização de

Cotações Parte

dos insumos

necessários para

realização do

projeto foram

adquiridos e novas

aquisições ainda

serão realizadas. A

primeira compra foi

de materiais

hidráulicos para

atender a

construção da

Unidade didática

que está sendo

instalada no IFMT

Campus Sorriso. O

material para

criação dos peixes

e aquisição das

mudas foi obtido.

Várias cotações

na busca pelo

menor preço

1 3

Previsto para

19/06/2018 |

Iniciado em

19/06/2018

Previsto para

03/09/2018 |

Concluído em

03/09/2018



3 1

Atividade de visita

e verificação de

adequação do

produtor para

realizar o projeto

Ficou definida a

propriedade a ser

atendida. No

relatório de Outubro

as fotos do

momento da visita.

Verificação do

local e dos

anseios do

proprietário

1 1

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

31/08/2018 |

Concluído em

31/08/2018

4 1

Reconhecimento

das

características do

produtor e suas

demandas,

definição da

espécie e das

condições de

cultivo. A atividade

foi concluída

integralmente. A

visita orientada foi

bastante produtiva

e foi possível

caracterizar a

produção e a

produtividade da

propriedade. A

propriedade é de

base familiar e

possui registro de

propriedade

orgânica. Os

principais produtos

que são cultivados

são: Alface

americana, Alface

crespa roxa, Alface

crespa verde,

cebolinha verde,

salsa, coentro,

couve, hortelã,

limão. Em relação

ao peixe cultivado

os produtores

optaram pelo

Lambari do rabo

amarelo para

atender por se

tratar de uma

espécie de fácil

manejo e com bom

aceite no mercado

de iscas para

pescadores e de

petiscos de peixe.

Verificação da

propriedade
1 1

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

30/08/2018 |

Concluído em

30/11/2018



5 1

Definição da

espécie de peixes

e de cultivos

agrícolas Visita

exploratória para

definição da

espécie e

orientação do

produtor quanto as

atividades do

projeto. Foram

soutos os primeiros

alevinos de Lambari

do rabo amarelo (A.

bimaculatus) no

reservatório. Foi

realizada avaliação

das caracteristicas

limnológicas e

orientações ao

produtor rural.

Ficou definido que

será utilizada a

água de irrigação

para atender toda

propriedade. Assim,

todos os cultivos

podem receber

água do sistema.

As visitas são

registradas em

caderno próprio.

Definição das

culturas
1 1

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

30/08/2018 |

Concluído em

20/12/2018

6 1

compra de ração,

alevinos e

materiais Foi

adquirido insumos e

rações para atender

as demandas do

experimento no

IFMT Campus

Sorriso quanto para

apoiar o

desenvolvimento

das ações na

propriedade

parceira onde o

projeto será

acompanhado. Os

alevinos de Lambari

do rabo amarelo (A.

bimaculatus) foram

doados ao produtor

rural por outro

produtor por

intermédio do IFMT

Campus Sorriso.

Definição 1 1

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

28/09/2018 |

Concluído em

20/12/2018

7 1

Instalação de

bombas,

aeradores e teste

de um sistema. A

unidade de criação

de peixes está em

pleno

funcionamento.

instalar e ajustar o

sistema
1 1

Previsto para

27/07/2018 |

Iniciado em

27/07/2018

Previsto para

28/09/2018 |

Concluído em

28/09/2018



8 1

Compra e

aquisição de

alevinos e

povoamento.

Atividade

executada para

aquaponia do IFMT

campus Sorriso.

Para o produtor

rural foram levados

aproximadamente

300 reprodutores

de A. bimaculatus

que foram soutos

para o povoamento

em duas etapas.

Observou-se que

estes reprodutores

já iniciaram as suas

desovas no

ambiente.

Boa qualidade milheiros 1

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

26/10/2018 |

Concluído em

20/12/2018

9 1

Treinamento e

acompanhamento

das demandas do

produtor,

orientação

técnica. O

treinamento foi

realizado com a

visita em loco, o

povoamento e

outras orientações

diversas passadas

tanto

pessoalmente, ou

de forma remota.

No início de Janeiro

houve uma

proliferação

elevada de algas

que culminou na

maturação do

ambiente. Os

peixes se

adaptaram de

forma rápida ao

ambiente e logo

houveram desovas.

Muitas duvidas

foram tiradas e

orientações

passadas aos

produtores. Já

encontram-se

capacitados.

acompanhamento

das ações
1 1

Previsto para

01/10/2018 |

Iniciado em

01/10/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018



10 1

Apresentação de

resultados a

estudantes do

IFMT Campus

Sorriso.

Apresentação de

resultados através

de comunicação

em eventos ou

veículos de

divulgação

(Digoreste). Foram

realizadas

atividades de visita

orientada com os

estudantes de

Técnico em

Agropecuária e

Agronomia.

Também foi

submetido um

trabalho em evento

( Jornada científica

do IFMT campus

Sorriso - Jocipe

2018) e um resumo

enviado para

revista Digoreste -

Ações de extensão

do IFMT.

Realizar ao menos

uma atividade de

divulgação.

apresentação 1

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

20/12/2018 |

Concluído em

20/12/2018

11 1

Preparo de

resumo para

Jocipe/eventos

Resumo de

trabalho derivado

da Instalação da

Aquaponia

publicado na IV

Jocipe do IFMT

Campus Sorriso.

Também foi

encaminhado

trabalho para

compor as ações

de extensão do

IFMT da revista

Digoreste.

Aceite de

trabalho/publicação1 1

Previsto para

26/10/2018 |

Iniciado em

26/10/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

12 1

Elaboração de

relatório final O

Relatório final foi

confeccionado e

contempla todas as

ações

desenvolvidas e as

projeções para as

ações futuras na

área do estudo.

Finalização das

atividades
1 1

Previsto para

07/12/2018 |

Iniciado em

07/12/2018

Previsto para

21/12/2018 |

Concluído em

21/12/2018

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)

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

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 1500.00 0 0 0 0 79.80

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

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Bolsa auxílio estudante Und/Bolsa 6 400.00 2400.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Aquisição de insumos de

equipamentos para

realização do projeto

1 1 1500.00 1500.00

TOTAL GERAL 3.900,00
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