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Resumo

A presente proposta visa o desenvolvimento de novos produtos fertilizantes (adubos) produzidos de de maneira orgânica e integrada. Trata-se de uma idéia de

negócio inserida nos arranjos produtivos locais e que visa aproveitar os insumos, resíduos e efluentes produzidos a nível regional/local. No nosso contexto serão

produzidas compostagens e vermicompostagens, cultivos de algas macrófitas e a partir de diversos subprodutos regionais será realizada a elaboração de novos

adubos orgânicos. A partir da idéia e do desenvolvimento inicial, protótipos serão elaborados e em seguida caracterizados quimicamente a partir de análises de

laboratório. Ao final deste processo um produto do IFMT Campus Sorriso será elaborado para o comércio.

Justificativa

A região do Alto Teles Pires onde está localizado o Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Sorriso (IFMT) se caracteriza pela marcada participação da

agricultura na economia dos municípios. Apesar de ser considerado a capital nacional do agronegócio e município maior produtor de grãos do mundo, sorriso

congrega grande número de pequenas propriedades e mesmo agricultores familiares assentados. Um exemplo claro deste cenário é o próprio município de

Sorriso, onde segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) cerca de mil famílias de pequenos agricultores estão distribuídas

nos diversos assentamentos rurais do município e em sítios e chácaras no entorno da cidade. Estes produtores obtêm seu sustento de atividades agropecuárias

como a pecuária de corte, leite, avicultura, piscicultura e da agricultura de subsistência. Tais características regionais transferem grande responsabilidade

sócio-ambiental ao IFMT Campus Sorriso.  Nesse contexto muitos subprodutos e mesmo resíduos que são produzidos através de atividades humanas podem ser

importante fonte de adubos/fertilizantes desde que adequadamente tratados e processados. Em vista do perfil agropecuário da região, aliado as dificuldades

relacionadas ao transporte para o abastecimento de insumos agrícolas, principalmente adubos, observa-se que há grande potencial de desenvolvimento de uma

empresa focada na produção de adubos orgânicos para atender a demanda da região. Uma pesquisa preliminar de nosso grupo evidenciou que os insumos

orgânicos comercializados na região como por exemplo: Substrato para rosa do deserto, terra vegetal, húmus de minhoca são oriundos da região sudeste e sul

do Brasil. Toda essa logística de produção e  transporte acaba influindo diretamente no custo do produto. Na cidade um pacote de húmus de minhoca com dois

quilos de peso custa em média R$ 12,00. Já o substrato rosa do deserto com mesmo peso tem custo de R$ 18,00. São produtos produzidos com ingredientes

que podem ser facilmente obtidos e/ou produzidos em nossa região a baixo custo. O uso destes materiais também pode agregar benefícios sócio-ambientais já

que tem potencial de agregar atividades e dar um destino sustentável os resíduos e subprodutos das atividades agropecuárias tanto de grandes

empreendimentos como também os oriundos de agricultura de base familiar.  O propósito deste projeto é a criação de uma Empresa Jr. Com o objetivo de

desenvolver e incentivar a produção de novos adubos/Fertilizantes de origem orgânica utilizando insumos e materiais disponíveis e/ou abundantes em nossa

região.

Fundamentação Teórica

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, tanto no que se refere ao

manejo e preservação do solo quanto da água, já 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 sistemas envolvem a substituição de insumos químicos (adubos químicos solúveis) por práticas de compostagem e

adoção de adubação orgânica (MELLO, 2008). Boas práticas de manejo na agricultura, visando reduzir as cargas poluentes, são fundamentais para tornar a

atividade menos impactante ao meio ambiente. As práticas agroecológicas têm sido incentivadas na região, uma vez que são práticas apropriadas para

agricultura familiar que possui pouco capital para aquisição de insumos industriais (COTTA et al., 2015). A compostagem é um processo biológico de

transformação de resíduos orgânicos grosseiros  em substâncias húmicas. Em outras palavras, é um processo onde a partir da mistura de restos de alimentos,

frutos, folhas, estercos, palhadas e outras matérias-primas, se obtem no final do processo um adubo orgânico homogêneo. Esse adubo possuí como

características principais a ausencia de cheiro, uma coloração escura, grande estabilidade e pronto para ser usado em qualquer cultura sem causar dano e ainda

proporciona melhora nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (MELO et al., 2008; LOUREIRO, et al., 2007). A compostagem também pode ser

associada a vermicompostagem, técnica que utiliza as minhocas para acelerar o processo biológico, dando características ainda mais especiais ao composto.

Para produção de compostagem as espécies de minhocas mais indicadas são a Vermelha-da-Califórnia (Eisenia fetida) e a Gigante Africana (Eudrilus eugeniae),

ambas produzem húmus de elevada qualidade em um período relativamente curto (COTTA et al., 2015; LOUREIRO, et al., 2007).

Objetivo Geral

OBJETIVO GERAL Desenvolver novos adubos de origem orgânica através de ações ecológicas integradas, aproveitando os principais insumos da região.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS a) Desenvolver produção de húmus de minhoca aproveitando os resíduos orgânicos descartados pelo refeitório do IFMT Campus

Sorriso. b) Desenvolver produção de algas/macrófitas aquáticas associadas a sistemas de piscicultura com objetivo de compor ingrediente de novos fertilizantes

orgânicos. c) Elaborar misturas de ingredientes orgânicos disponíveis na região para compor novos produtos. d) Difundir adubos pouco conhecidos pela

população e seus possíveis usos. e) Divulgar a utilização destes produtos na comunidade estudantil e para comunidade externa através de uma exposição de

produtos.

Metas

1 - Escolha da área para o desenvolvimento do projeto.

2 - Preparo do terreno e limpeza da área.

3 - Aquisição de materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento do projeto.

4 - Desenvolvimento de pesquisas e planejamento. Desenvolvimento da compostagem e da vermecompostagem.

5 - Escolha do slogan, logotipo e o desenvolvimento das embalagens dos fertilizantes.

6 - Divulgação na comunidade acadêmica.



Metodologia da Execução do Projeto

Inicialmente será solicidada o uso e liberação de uma pequena área do Campus para o desenvolvimento dos trabalhos. A área selecionada/escolhida será

localizada dentro das instalações do IFMT Campus Sorriso, próximo ao projeto de aquaponia do IFMT Campus Sorriso. Tal localização visa a facilitação das

ações dentro do IFMT Campus Sorriso. Nessa área previamente definida será construída uma unidade de compostagem/vermicompostagem ecológica para o

IFMT Campus Sorriso. Esta unidade contará com canteiros de compostagem/vermicompostagem e área de peneiramento, pesagem e embalagem. Serão

construídos dois canteiros demonstrativos de materiais diversos com dimenções aproximadas de 2 m de comprimento por 0,80 m de largura e 0,40 m de altura.  

Preparo da compostagem/vermicompostagem O material vegetal previamente selecionado oriundo do restaurante universitário do IFMT Campus Sorriso será

utilizado em mistura com esterco bovino para preparação da compostagem. Esse material será preparado em camadas alternadas e a umidade será mantida em

torno de 60-70% através de regas periódicas. Durante a compostagem o material será revolvido regularmente. Após a estabilização da temperatura o material

permanecerá em processo de compostagem até o final do processo de maturação da compostagem. A maturação do composto estará concluída e o material

poderá ser utilizado quando não apresentar aquecimento após a ações de revolvimento e irrigação e quando estiver com aparência homogênea, coloração

escura, onde não se possa mais distinguir os materiais originais. Adicionalmente a compostagem também poderá ser realizada a vermicompostagem por ação de

minhocas (Eisenia fetida), gongolos e outros insetos decompositores. Após o processamento das minhocas e insetos o material estará pronto para ser utilizado

de forma exclusiva ou em mistura com outros ingredientes.   Produção de algas/macrófitas             O contexto de produção integrada e sustentável também será

atingido através da produção de Plantas macrófitas flutuantes utilizadas como componente dos novos adubos orgânicos.   Elaboração de modelo de um produto

comercial Após a produção do composto orgânico e do vemicomposto (húmus de minhoca) o material será peneirado, particionalizado de acordo com o produto

desejado e pesado e embalado em embalagens de 2 Kg contendo especificações e informações relativas a composição do composto ou húmus. Para tal será

incentivado o desenvolvimento participativo da embalagem com a escolha do slogan e o logotipo pelos componentes do grupo de trabalho (estudantes). Análises

e discussões com a nossa Empresa Mentora (Solos e Plantas – Agroanálises) serão conduzidos e uma caracterização completa dos componentes constituintes

individuais será realizada.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Como principais resultados esperados temos: Capacitação da equipe para etapas futuras; Desenvolvimento de protótipos de produtos comerciais (Fertilizantes

Orgânicos) não produzidos na região; Desenvolvimento de novos produtos (fertilizantes orgânicos) comerciais; Elaboração de embalagens e marca comercial

dos produtos envolvidos no projeto; Elaboração de uma linha comercial de produtos e o desenvolvimento de um projeto de continuidade de ações.
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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

Visitas aos

espaços para

definição da área

a ser utilizada Foi

realizada a visita

aos locais possíveis

de instalação do

projeto. A área

escolhida está

localizada no local

definido para a

minhocultura

didática. No local

foram instalados

dois canteiros de

minhocultura.

Definição da área

a ser utilzada
visita 1

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

08/10/2018 |

Concluído em

08/10/2018

2 1

Limpeza e preparo

da área O local

original era um

depósito de

madeiras.

Atualmente foi

revitalizado para

instalação de

diversos ambientes

didáticos que

geram resíduos que

são aproveitados

pelo projeto.

Preparo da área uma limpeza 1

Previsto para

09/10/2018 |

Iniciado em

09/10/2018

Previsto para

15/10/2018 |

Concluído em

15/10/2018



3 1

Realizar cotações

de valores

referentes ao

material

necessário Foram

realizados

orçamentos para

todos os gastos

executados. Foram

adquiridos no

projeto dois

equipamentos

permanentes. Uma

Seladora com pedal

e com o recurso

que sobrou uma

balança eletrônica

para pesar as

embalagens de

húmus e demais

produtos. Segue

imagem da

seladora adquirida

e já transferida para

o campus,

conforme termo de

doação em anexo.

Compra de

material
Orçamentos 3

Previsto para

22/10/2018 |

Iniciado em

22/10/2018

Previsto para

29/10/2018 |

Concluído em

29/10/2018

4 1

Desenvolvimento

da compostagem

Foram produzidas

compostagens

utilizando resíduos

de produtos

agrícolas regionais.

a cada 30 dias uma

nova compostagem

é produzida para

atender a demanda

de produção.

Composto pronto uma 1

Previsto para

31/10/2018 |

Iniciado em

31/10/2018

Previsto para

30/11/2018 |

Concluído em

30/11/2018

5 1

Discussão para

definição da

embalagem As

embalagens foram

produzidas e

seguem a filosofia

da empresa. Os

ajustes estão sendo

discutidos e logo

será finalizada a

marca. Adesivos

provisórios foram

produzidos para

serem aplicados

sobre a

embalagem.

Definição da

embalagem
reunões 4

Previsto para

19/11/2018 |

Iniciado em

19/11/2018

Previsto para

17/12/2018 |

Concluído em

17/12/2018

6 1

Trabalho para

divulgação dos

produtos A partir

da produção dos

produtos básicos

(protótipos) foram

produzidas imagens

das embalagens e

vídeos (Pitch 2)

para divulgar os

novos produtos.

Apresentação dos

produtos
apresentação 1

Previsto para

17/12/2018 |

Iniciado em

17/12/2018

Previsto para

20/12/2018 |

Concluído em

20/12/2018



6 2

Entrega das

atividades

previstas no

edital. CANVAS ...

Video 2. Os

produtos foram

produzidos e o

Canvas, Lean

Canvas, MVP e

Pitch entregues e

disponíveis nos

anexos.

Cada atividade

cumprida
Atividades 4

Previsto para

14/12/2018 |

Iniciado em

14/12/2018

Previsto para

20/12/2018 |

Concluído em

20/12/2018

6 3

Finalização do

projeto O projeto

foi completado e

finalizado com

todas as etapas

previstas

cumpridas.

Apresentação

finalizada. Etapas

todas cumpridas e

prestação de

contas realizadas

apresentação 1

Previsto para

16/12/2018 |

Iniciado em

16/12/2018

Previsto para

21/12/2018 |

Concluído em

21/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

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

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1000.00 0 0 1000.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

400.00 0 0 400.00

TOTAIS 1400.00 0 0 1400.00

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

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.00 0 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.00 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)

Realização de Análise

química dos produtos
Unidade/Análise 3 90.00 270.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Embalagens plásticas

diversas, (0,5kg, 2kg e 5kg

) frascos (500ml)

Compras 1 330.00 330.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Balança eletrônica Unidade 1 150.00 150.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Seladora Manual Térmica

com pedal para

embalagem de 40 cm.

Unidade 1 250.00 250.00

TOTAL GERAL 1.000,00
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