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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Estudos apontam que a utilização excessiva de

agrotóxicos no cultivo de produtos agrícolas pode

causar sérios danos à saúde humana, assim como ao

meio ambiente (BASSO et al., 2021). Percebe-se

também, que com o passar do tempo essa situação

piora, causando mais destruição ao planeta. Em vista

disso, propõe-se apresentar uma alternativa viável de

cultivo de alimentos e produção sem o uso de

agrotóxicos. A aquaponia apresenta-se como uma

solução interessante diante desta problemática. Além

disso, é tida como uma forma de inclusão social de

comunidades, de geração de renda e de qualidade

alimentar para as famílias.

Desenvolver uma maneira sustentável de diminuir

o uso de defensivos agrícolas no cultivo de alimentos a

partir da substituição por um sistema alternativo, a

aquaponia. Sobretudo, visando criar um sistema de

divulgação capaz de alcançar um grande número de

pessoas e informá-las acerca deste método.
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O progresso do estudo realizado predispôs uma

análise dos benefícios e da eficiência do sistema

aquapônico, bem como revelou certas falhas do projeto.

Com o intuito de analisar e comprovar sua

aplicabilidade, através do diário de bordo, foram

medidos os principais aspectos do protótipo (pH, nitrito,

nitrato, amônia, temperatura externa/interna, oxigênio no

ar e na água e o crescimento das plantas). Também

foram obtidos resultados favoráveis em relação ao

crescimento das plantas, porém, não a quantidade ideal

de nitrito, o qual se apresentou em altos níveis (Figura

3A e 3B). Vale ressaltar que o sistema ainda é

considerado não maduro, o que não permite realizar

medições precisas quanto a estas variáveis.

Segundo a pesquisa de avaliação realizada a partir

de um formulário, cerca de 74,6% dos entrevistados não

tinham conhecimento sobre esse tema (Figura 4A e 4B),

o que comprovou a grande falta de informação a

respeito do mesmo, o que levou a confecção de um

folder explicativo.

MATERIAL E MÉTODOS

Partindo da problemática apresentada, realizou-se

uma pesquisa online buscando investigar os

conhecimentos das pessoas sobre o tema. A partir dela,

percebeu-se que a maior parte das pessoas tem

intenção de adotar dietas orgânicas, mas não sabe

como proceder em vista disso.

Assim, foi proposto a construção de uma miniatura

do sistema aquapônico (figura 2B). O projeto foi

acompanhado e analisado através de um diário de

bordo ao longo de cinco dias e esperou-se registrar

eventos que corroborassem a completude do ciclo

ecológico (figura 2A).

CONCLUSÃO

Figura 3. A – Variação do nitrito (esquerda); B – Variação do nitrato (direita). (Fonte:

Autoria própria).

Figura 4. A – Questão 2 da pesquisa (esquerda); B – Questão 8 da pesquisa (direita).

(Fonte: Autoria própria).

Figura 2. A – Ciclo do nitrogênio (Fonte: adaptado de myaquarion, 2019); B – Parte

inferior do sistema (Fonte: autoria própria, 2021).
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Figura 1. Sistema aquapônico (esquerda) e plantas cultivadas (direita) (Fonte:

autoria própria, 2021).

Apoio:

Ao serem realizadas pesquisas e testes, comprovou-se a

eficácia e sustentabilidade incluídas no tema. O projeto

também se provou importante nas questões de políticas

públicas resultando em uma oportunidade de renda

estável a população. Junto ao levantamento dessas

informações, foi possível construir e avaliar um protótipo,

consolidando tudo que já havia sido estudado. Considera-

se que a utilização do sistema aquapônico permite aos

seus usuários realizarem um cultivo próprio, além disso,

diminui a necessidade do uso de defensivos agrícolas,

trazendo benefícios às pessoas e à natureza.


