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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

A sustentabilidade tornou-se ultimamente um dos principais objetos de estudo que visassem o melhor uso dos espaços urbanos. Para que isto se torne possível,

a interação entre todos membros de uma comunidade torna-se fundamental. A área de estudo deste projeto abrangerá as comunidades ou bairros localizados no

entorno do Instituto Federal do Mato Grosso – IFMT Campus Sorriso, que englobam os Bairros de Santa Clara e Rota do Sol, além de residências localizadas

nas proximidades da região de saída para a BR – 163. Para a escolha das espécies a serem cultivadas na área de estudo, pesquisou-se juntamente com os

funcionários terceirizados, alunos e docentes, que estão diretamente relacionados ao projeto, aquelas que mais poderiam ser utilizadas em suas residências ou

até mesmo para consumo no próprio IFMT. Este projeto objetiva a implantação de uma horta urbana na área disponibilizada pelo IFMT – Campus Sorriso, para

subsistência dos funcionários terceirizados e comunidade no entorno da instituição, além da expansão do conceito para as comunidades do entorno. Com o

projeto, busca-se um melhor relacionamento entre a comunidade e o IFMT – Campus Sorriso, além de melhoria da percepção ambiental e entendimento sobre

um melhor uso do solo urbano por parte dos moradores do entorno do projeto, docentes, discentes e servidores terceirizados do IFMT – Campus Sorriso.  

Justificativa

A sustentabilidade tornou-se ultimamente um dos principais objetos de estudo que visassem o melhor uso dos espaços urbanos. Para que isto se torne possível,

a interação entre todos membros de uma comunidade torna-se fundamental. As hortas urbanas tornam-se um dos melhores meios para que este conceito seja

aplicado, elencando as mais diversas camadas sociais e propondo a interação entre si, de modo que todos tenham as mesmas condições de uso do espaço.

            Além disto, muitas pessoas, em especial aqueles com menores condições econômicas, tem menos poder aquisitivo para que se tenha a condição de

comprar produtos que demandam de maiores quantidades semanais para uma nutrição mais saudável, como é o caso dos legumes e verduras, que de acordo

com pesquisas nos mercados locais, apresentam um preço mais elevado do que em outros estados, como por exemplo da região norte.             Outro conceito

que justifica este projeto é a Soberania Alimentar. Esta relaciona-se com o ato de comer de maneira sã e consciente, ter a noção de onde vem o alimento

consumido, bem como a sua elaboração e o porquê de ser pago determinado preço ao produto a ser consumido. Desta forma, a comunidade pode se apropriar

do espaço e ter a mesma possibilidade de acesso a uma alimentação mais saudável e mais acessível, dado que geograficamente o local onde se realiza a

pesquisa é de difícil acesso ao restante da cidade.             O projeto envolverá Docentes, Discentes e Servidores em geral, e este fato faz haja um impacto

positivo de grande importância devido ao acesso dos alunos e comunidade em geral a conhecer os impactos negativos da má utilização dos espaços urbanos,

transformando a forma de pensar da população e trazendo melhorias, tanto econômicas quanto ambientais, além de fortalecer os laços comunitários dos

envolvidos no projeto. Este projeto se encontra em modo de aplicação e testes, tendo bons resultados com dois meses de plantio para algumas espécies, dando

retorno para alguns servidores terceirizados, que se utilizaram dos produtos produzidos no local. O crescimento deste projeto implicará em mais pessoas

beneficiadas e melhor interação entre comunidade e instituição de ensino.



Fundamentação Teórica

Hortas urbanas             As hortas urbanas configuram-se hoje como uma das alternativas mais sustentáveis da utilização dos espaços ociosos nas grandes e

pequenas cidades brasileiras. De acordo com Pinto (2011), os espaços ocupados por hortas urbanas desafogam o ambiente da cidade, trazendo inúmeros

benefícios, como por exemplo, melhorando a infiltração no solo local, além de uma melhoria no ciclo natural dos resíduos orgânicos, importante elemento para o

micro ecossistema local. Conforme dizem Smit et al (2001), as hortas urbanas representam uma das mais comuns formas de agricultura urbana das grandes e

pequenas cidades, elencando todo o perfil comunitário. A integração da agricultura ou mais especificadamente das hortas nas áreas urbanas aconteceu em

diferentes níveis, com a separação natural entre espaços rurais, periurbanos e intra-urbanos, características de cidades em crescimento, que com o passar do

tempo, integraram-se. Assim, tem-se que com isso, a utilização das hortas urbanas é utilizada como um complemento às hortas localizadas nas zonas rurais,

trazendo benefícios para aqueles que as possuem ou para os que delas se beneficiam, com ganhos de auto abastecimento, fluxos de comercialização e

abastecimento de mercado local (MENDONÇA, MONTEIRO, DA SILVA, 2005). A utilização das hortas urbanas elenca os princípios da soberania alimentar, que

se conceitua como o ato de comer de maneira sã e consciente, sabendo-se todo o ciclo de produção de seu alimento e de sua elaboração. A soberania alimentar

foca na autonomia da comunidade, trazendo benefícios relacionados à melhor utilização dos espaços, bem como os mercados e ciclos locais de produção e

consumo (ALTIERI, 2012). A alimentação do povo de um país é questão prioritária e tem que ser tratada como segurança nacional, já que deixar o povo

dependente da economia global torna-se arriscado devido à imprevisibilidade e alto custo dos transportes de alimentos, fazendo com que o país não seja

autossuficiente na questão da segurança alimentar (JUNIOR, 2007). A utilização de hortas em áreas urbanas é uma realidade e os aspectos relacionados à água

e ao solo, pedem que se façam estudos de medidas que tragam segurança à população, sendo implementadas pelas políticas públicas (AQUINO, 2007). De

acordo com Calbino et al (2018), fomentar políticas públicas de agricultura urbana através das hortas comunitárias, configura-se mais estrategicamente como um

investimento em sua criação e manutenção do que propriamente na busca por outras fontes de assistência que garantam para os produtores renda, segurança

alimentar e preservação ambiental nas comunidades em que as mesmas são implantadas.   Sustentabilidade ambiental   A sustentabilidade ambiental

conceitua-se como um método de encontrar meios de produção, distribuição e consumo dos recursos naturais existentes de forma economicamente eficaz e

viável ecologicamente (BARBOSA, 2008). Segundo Ojima (2016), os conflitos podem ser observados nos contextos urbanos quando parte dos moradores passa

a valorizar o meio ambiente fator determinante para a qualidade de vida ou até mesmo quando a ocupação urbana em locais ditos de risco, mostram o nível de

risco ambiental. Desta forma, outras ações podem ser adicionadas a esta, fazendo com que a dimensão ambiental não seja dissociada aos processos de tomada

de decisão por parte dos indivíduos e comunidade no contexto urbano.   “Dentre as concepções sobre desenvolvimento local que contemplam a noção de

sustentabilidade, a mais difundida refere-se ao não esgotamento dos recursos naturais que poderão ser necessários a gerações atuais e vindouras. Nesse

sentido, o conceito de sustentabilidade relaciona-se com a idéia de preservação e de conservação de recursos naturais limitados e não renováveis, ou seja,

aqueles gastos sem uma devida racionalização e podendo escassear numa perspectiva futura”. (LOUREIRO, CALLOU, 2016, p.2015)     Quanto à

sustentabilidade ambiental da agricultura urbana, tem-se que a mesma pode ser considerada uma ferramenta importantíssima para a promoção da saúde,

contribuindo para que os indivíduos sejam reconhecidos como parte e modificadoras do meio ambiente, fazendo com que sua autoestima se eleve a altos níveis,

resgatando assim o sentimento de integração na sociedade, fator este que promove a percepção coletiva (RIBEIRO, BÓGUS, WATANABE, 2015).     Uso do

espaço urbano e Percepção Ambiental   A percepção ambiental é a maneira como as pessoas experienciam os aspectos ambientais presentes no ambiente em

que vivem, e isto não diz respeito somente aos aspectos físicos, mas também aos aspectos sociais, culturais e históricos (CAVALCANTE & ELALI, 2011). Ter

percepção ambiental é ter conhecimento positivo sobre a tomada de consciência do ser humano no ambiente em que vive, relacionando não somente a parte

biológica, mas também a outras disciplinas, como exemplo a psicologia, a geografia, a antropologia e outras ciências que interagem umas às outras

(FAGGIONATO, 2018). De acordo com Marin (2008), no conceito de percepção ambiental destacam-se as características do histórico das pesquisas sobre o

fenômeno utilizando-se do uso dos sentidos no reconhecimento de objetos e resposta a estímulos revelando a base conceitual desenvolvida nos campos da

psicologia, especialmente da psicologia comportamentalista. O uso do espaço urbano é pensado a partir da percepção que a comunidade tem do local, estando

elencado às características históricas do ambiente, bem como dos conceitos adquiridos pelos moradores locais em relação ao trato com o meio ambiente. Assim,

pessoas com características de educação relacionada a um ambiente sustentavelmente utilizado, tendem a replicar isto no ambiente em que vivem, seja com a

utilização de uma pequena horta em sua residência, ou até mesmo através de grandes ações que beneficiem toda uma comunidade. A percepção ambiental é a

tomada de consciência do ambiente pelo homem, o ato de perceber o ambiente ao seu redor, protegendo e cuidando do mesmo (FERNANDES et al, 2004). No

processo evolutivo humano, o processo de produção do espaço, enquanto processo de civilização, traz consigo aquilo que nega, ou seja, com o

desenvolvimento do capitalismo, a produção social torna-se um produto, revelando-se uma contradição valor de uso/valor de troca (CARLOS, 2015). Dentre os

eixos sociais mais afetados por este processo de produção do espaço, os aspectos socioeconômicos e ambientais destacam-se quando se relacionam à

temática da sustentabilidade urbana. A transformação da dinâmica urbana se altera com as modificações realizadas no espaço, mas interfere também na

qualidade de vida da comunidade, tanto positiva, quanto negativamente (SILVA, ROMERO, 2015).

Objetivo Geral

Implantar hortas urbanas na área disponibilizada pelo IFMT – Campus Sorriso, para subsistência dos funcionários terceirizados e comunidade no entorno da

instituição, inserindo o conceito de percepção ambiental para estudantes e funcionários abrangendo a comunidade como um todo nas ações sustentáveis e

utilização do espaço. Mobilizar alunos, servidores e comunidade em geral para as aplicabilidades do uso sustentável do espaço urbano, utilizando áreas ociosas

ou utilizadas como depósitos de resíduos.

Metas

1 - Escolha da área a ser utilizadas no projeto - Nesta fase será identificada a área a ser utilizada para a implantação da horta urbana na área ociosa no IFMT -

Campus Sorriso, bem como a escolha dos terrenos baldios nos bairros Santa Clara e Rota do Sol, que possam abrigar hortas urbanas e que as mesmas possam

ser cultivadas pela comunidade.

2 - Tipos de sementes escolhidos e área a ser implantado o projeto.

3 - Primeira colheita Palestras e minicurso sobre hortas urbanas para os servidores terceirizados e comunidade no entorno do instituto sobre o plantio e cuidados

com as hortas urbanas

4 - Distribuição de cartilhas informativas para as escolas no entorno do IFMT - Campus Sorriso, para levar o conceito de sustentabilidade ambiental para as

mesmas e promover conhecimento sobre a utilização das hortas urbanas nas escolas e comunidade.

5 - Segunda colheita no IFMT - Campus Sorriso e plantio nas áreas escolhidas nos terrenos ociosos no entorno da área de estudo.

6 - Palestras para mostrar o desenvolvimento do projeto e prospecção futura para o andamento do mesmo.

7 - Relatório da atividade desenvolvida e expansão do projeto para outras comunidades de Sorriso - MT.



Metodologia da Execução do Projeto

Área de estudo             A área de estudo deste projeto abrangerá as comunidades ou bairros localizados no entorno do Instituto Federal do Mato Grosso – IFMT

Campus Sorriso, que englobam os Bairros de Santa Clara e Rota do Sol, além de residências localizadas nas proximidades da região de saída para a BR – 163.

Estes locais foram escolhidos por se apresentarem como local de moradia da maioria dos servidores terceirizados do IFMT – Campus Sorriso e ser a região de

influência do mesmo. A área inicial para a implantação do estudo encontrasse-se na área do IFMT – Campus Sorriso, onde iniciou-se a plantação de algumas

espécies, com retorno em menos de 2 meses de plantio (Figura 1).             Devido à projetos anteriores da instituição, esta área pode ser reutilizada para outro

fim, fazendo com que o projeto seja realocado para outro local localizado no Campus, onde o mesmo possa ser continuado, sem prejuízo ao projeto, já que a

dimensão da área em desuso pode ser utilizada para este procedimento. Neste local, predomina-se a utilização para descarte de resíduos de construção,

fazendo com que se tornem locais perigosos para o uso, devido ao mesmo atrair vetores de doenças, bem como animais peçonhentos, como escorpiões e

aranhas, fortalecendo a necessidade de retirada deste material para a utilização das hortas urbanas.             A área de estudo para este projeto contempla

também o entorno do IFMT – Campus Sorriso, que engloba os bairros de Santa Clara e Rota do Sol, este último onde a maioria dos servidores terceirizados

reside e um grupo considerável de discentes da unidade de ensino. Nestes bairros, serão aplicadas as mesmas metodologias de utilização dos espaços urbanos

ociosos que se fizeram na área baldia do IFMT – Campus Sorriso, trazendo melhorias para os espaços e interação entre os membros da comunidade. Para isto,

serão escolhidos terrenos baldios que possam receber as hortas urbanas. Escolha das espécies a serem cultivadas e plantio das mudas             Para a escolha

das espécies a serem cultivadas na área de estudo, pesquisou-se juntamente com os funcionários terceirizados, alunos e docentes, que estão diretamente

relacionados ao projeto, aquelas que mais poderiam ser utilizadas em suas residências ou até mesmo para consumo no próprio IFMT. Assim, lista-se a seguir as

espécies que farão parte do projeto, onde neste, poderão ser adicionadas novas espécies, de acordo com a necessidade dos envolvidos: Beterraba (Beta

vulgaris, L.); Alho (Allium sativum); Brócolis (Brassica oleracea var. italica); Quiabo (Abelmoschus esculentus); Berinjela (Solanum melongena); Tomate (Solanum

lycopersicum); Rúcula (Eruca sativa); Agrião (Nasturtium officinale); Melancia (Citrullus lanatus); Cenoura (Daucus carota subsp. sativus); Alface (Lactuca sativa);

Alface roxa (Lactuca sativa var. crispa); Orégano (Origanum vulgare); Couve Manteiga (Brassica oleracea); Cebola (Allium cepa); Alho-poró (Allium porrum).

Plantio das mudas O plantio ocorrerá com a ajuda dos discentes e servidores terceirizados, nas épocas estudadas para cada espécie no IFMT – Campus

Sorriso. Para a expansão do projeto na comunidade, o plantio ocorrerá após as palestras e oficinas ofertadas pelos colaboradores do projeto, sendo escolhidas

para isto as áreas ociosas no entorno do local estudado, sendo estes os bairros de Santa Clara e Rota do Sol.   

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Com o projeto, busca-se um melhor relacionamento entre a comunidade e o IFMT – Campus Sorriso, além de melhoria da percepção ambiental e entendimento

sobre um melhor uso do solo urbano por parte dos moradores do entorno do projeto, docentes, discentes e servidores terceirizados do IFMT – Campus Sorriso.

            O projeto obteve anteriormente uma fase experimental, na qual a mesma mostrou ótimos rendimentos, garantindo o sucesso futuro da aplicação do

mesmo para a comunidade. Espera-se que com o mesmo, a população passe a implementar suas próprias hortas urbanas e dê a sua continuidade. Os impactos

positivos da aplicação deste projeto são mostrados claramente no que se refere no interesse, mais particularmente dos discentes e servidores terceirizados

sobre a utilização das hortas urbanas, transformando o pensamento ambiente e promovendo a sustentabilidade. Além disto, a comunidade passa a participar

com mais força das ações promovidas pelo IFMT – Campus Sorriso, tendo acesso a técnicas implementadas pelos coordenadores do projeto que tragam

melhorias e conhecimento relacionado à temática do projeto.         O projeto visa a disseminação dos resultados através de cartilhas e palestras com o intuito de

promover a utilização dos espaços urbanos e levar este conhecimento para outros locais da cidade de Sorriso - MT. Além disto, Servidores terceirizados,

discentes e docentes tem papel fundamental na replicação do conhecimento, levando para suas famílias a importância da utilização dos conhecimentos

adquiridos com o projeto. 
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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

Utilização de

ferramentas do

geoprocessamento

e visitas a campo

para a escolha das

áreas a serem

utilizadas para a

implantação das

hortas urbanas.

Através de

programas de

geoprocessamento

e visitas in loco,

escolheram-se as

áreas mais

propicias para a

iniciação do projeto,

bem como as áreas

a serem utilizadas

pela população

futuramente. Nesta

fase, verificou-se

uma grande

quantidade de

terrenos baldios na

comunidade a ser

atendida pelo

projeto e a

necessidade da

distribuição do

resultado do

projeto, já que a

comunidade

encontra-se quase

que isolada do

restante da cidade.

Quantidade de

áreas ociosas

para a utilização

dos espaços.

dias 2

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/09/2018

Previsto para

30/06/2018 |

Concluído em

20/09/2019

2 1

Reuniões com

todos os

participantes do

projeto para a

definição das

sementes e

espécies a serem

cultivadas para os

servidores

terceirizados e

comunidade em

geral. Nesta fase

ocorreram reuniões

nas quais os

participantes do

projeto

conversaram sobre

a escolha das

melhores

espécimes, bem

como áreas no local

de estudo para que

as mesmas fossem

plantadas ou até

mesmo distribuídas

após a colheita.

interação dos

servidores

terceirizados,

comunidade e

discentes no

projeto

dias 2

Previsto para

01/07/2018 |

Iniciado em

01/10/2018

Previsto para

31/07/2018 |

Concluído em

10/10/2018



3 1

Palestras sobre o

plantio das mudas

escolhidas dadas

aos servidores

terceirizados,

comunidade no

entorno do IFMT -

Campus Sorriso e

voluntários do

projeto. Ocorreu a

primeira colheita e

distribuição do

resultado para

servidores

terceirizados e

alunos do IFMT -

Campus Sorriso

Desenvolvimento

do projeto e

implementação do

conceito do

projeto.

dias 5

Previsto para

10/08/2018 |

Iniciado em

02/11/2018

Previsto para

15/08/2018 |

Concluído em

07/11/2018

4 1

Distribuição de

cartilhas nas

escolas no

entorno do IFMT -

Campus Sorriso.

Nesta fase, o

projeto foi mostrado

para as

comunidades no

entorno do

IFMT-Campus

Sorriso

Interação do IFMT

- Campus Sorriso

e escolas no

entorno que

elencam a

comunidade.

dias 10

Previsto para

10/09/2018 |

Iniciado em

10/11/2019

Previsto para

15/09/2018 |

Concluído em

20/11/2019

5 1

Aula de campo

com os moradores

das comunidades

no entorno da

área de estudo

para a

implementação de

técnicas de

manejo das hortas

urbanas e

interação dos

servidores

terceirizados e

comunidade.

Segunda colheita,

com participação

dos alunos do

IFMT-Campus

Sorriso

Expansão do

conceito de hortas

urbanas e

sustentabilidade

dias 5

Previsto para

11/10/2018 |

Iniciado em

02/02/2019

Previsto para

13/10/2018 |

Concluído em

07/02/2019

6 1

Palestra para a

divulgação dos

resultados

parciais e

esclarecimentos

sobre as

aplicações do

conceito de

sustentabilidade

ambiental e

utilização dos

solos urbanos. As

palestras foram

concedidas aos

servidores

terceirizados do

IFMT - Campus

Sorriso, alunos e

comunidade

convidada.

Participação da

comunidade em

geral e servidores

do IFMT - Campus

Sorriso

dias 1

Previsto para

05/11/2018 |

Iniciado em

14/02/2019

Previsto para

10/11/2018 |

Concluído em

14/02/2019



7 1

Relatório do

projeto e

divulgação para a

comunidade dos

resultados

obtidos. Relatório

e estudo para

continuação do

projeto, com intuito

para a manutenção

do mesmo para que

haja a continuidade

mesmo quando o

projeto for

finalizado.

Expansão e

continuidade do

projeto para a

cidade de Sorriso

- MT

dias 15

Previsto para

01/12/2018 |

Iniciado em

01/12/2018

Previsto para

15/12/2018 |

Concluído em

15/12/2018

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 0 250.00 250.00 500.00 250.00 250.00 0

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 0 1500.00 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

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Bolsa do estudante reais 6 250.00 1500.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Taxa de Bancada Taxa Bancada 1 1500.00 1500.00

TOTAL GERAL 3.000,00
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