
ESTABELECIMENTO DO NÚCLEO DE ESTUDO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL DO IFCE campus ARACATI – Aquaponia em pequena escala: uma

tecnologia sustentável para a promoção da SAN

Considerando a importância do desenvolvimento de ações visando a promoção da Saúde Alimentar
e Nutricional (SAN), principalmente no que tange a produção sustentável de alimento com base
agroecológica, a presente proposta tem por objetivo implantar o Núcleo de Estudo em Segurança
Alimentar e Nutricional do IFCE campus Aracati para realização de pesquisa, ensino e extensão
utilizando a aquaponia como ferramenta para promoção da SAN no município de Aracati-CE. A
presente proposta é dividida em diferentes ações: I) Projeto de Pesquisa - irá testar diferentes
tecnologias de aquaponia, no intuito de tornar o sistema mais compacto, eficiente e produtivo; II)
Projeto de Extensão – levará até as comunidades rurais, unidades itinerantes de aquaponia para
realizar a capacitação destes nesta técnica; III) Qualificação Profissional – por meio de um curso de
formação inicial e continuada (FIC) em SAN e produção de alimentos com base agroecológica, serão
qualificadas até 30 pessoas nesta tecnologia. Espera-se com isso estabelecer um programa contínuo
para o desenvolvimento e difusão da aquaponia como uma ferramenta para promoção de SAN na
região de alcance do IFCE campus Aracati.

Os principais resultados relativos as ações do projeto de pesquisa são:

i. Estabelecimento do Núcleo de Estudo em Segurança Alimentar e Nutricional do IFCE campus
Aracati (Nesan – IFCE Aracati), o qual terá como base a produção de alimento com base
agroecológica;

ii. Desenvolvimento de um modelo definitivo de sistema de aquaponia em escala familiar,
considerando o tipo de estrutura proposta, que seja eficiente e de fácil operação;

- Potencialidade para obtenção de patente;

iii. Desenvolvimento de um modelo de sistema de filtragem compacto eficiente para as
características de efluente gerado neste tipo de atividade;

- Potencialidade para obtenção de patente;

iv. Com a ação de extensão, Aquaponia Itinerante, realizar a difusão da tecnologia e a capacitação
in loco em três (03) localidades diferentes (30 pessoas 10 pessoas/localidade);

v. Com a ação de qualificação profissional, curso FIC, pretende-se atingir diretamente 25 a 30
pessoas;

vi. Produzir no mínimo 02 TCCs dos bolsistas engajados no projeto;

vii. Produção e publicação de materiais bibliográficos acerca do assunto:

a. Cartilha, apostila e/ou livro  como subproduto das ações de extensão e
qualificação propostas;

b. Artigos científicos  potencial de publicação de três artigos científicos em
periódicos indexados;

c. Resumos em eventos  pretende-se publicar no mínimo 06 resumos em
eventos com os resultados preliminares obtidos no projeto.

6. RESULTADOS ESPERADOS

1. RESUMO

3. OBJETIVOS

Encontro da Rede SSAN América Latina
Chamada CNPq/MCTIC Nº 016/2016

2. EQUIPE

3.1. OBJETIVO GERAL

A presente proposta tem por objetivo implantar o Núcleo de Estudo em Segurança Alimentar e
Nutricional do IFCE campus Acaraú para realização de pesquisa, ensino e extensão utilizando a
aquaponia como ferramenta para promoção da SAN no município de Aracati-CE e circunvizinhos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar pesquisas para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de sistemas de cultivo em aquaponia
em pequena escala que sejam capazes de auxiliar na promoção da SAN;

Desenvolver pesquisas destinadas a observar e comparar a qualidade nutricional dos produtos dos
sistemas de aquaponia para comprovar a efetividade deste tipo de sistema de cultivo para auxiliar
na promoção da SAN;

Promover a difusão da tecnologia da aquaponia como ferramenta de promoção da SAN para as
comunidades internas e externas ao IFCE campus Aracati, por meio de curso de qualificação
profissional;

Realização de ações pontuais para divulgação da aquaponia para os pequenos produtores e agentes
de extensão rural da região no intuito de sensibiliza-los quanto ao uso desta tecnologia como
ferramenta de promoção da SAN;

Desenvolver ações específicas para a difusão da tecnologia da aquaponia como ferramenta de
promoção da SAN nas comunidades tradicionais na região de atuação do
IFCE campus Aracati.

Contribuir com a preservação dos recursos hídricos e com a garantia da segurança alimentar, por
meio do uso racional da água em uma tecnologia de produção de alimento com base
agroecológica, apresentando um design sustentável do ponto de vista técnico, ambiental e
econômico.

4. PÚBLICO

4.1. PÚBLICO EXTERNO AO IFCE:

i. Produtores rurais familiares;

ii. Alunos e professores das escolas estaduais e municipais;

iii. Público em geral;

4.2. PÚBLICO INTERNO AO IFCE:

i. Alunos do curso Técnicos em Aquicultura;

ii. Alunos do curso de Engenharia de Aquicultura;

iii. Alunos e professores de outras áreas

5. METODOLOGIA


