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MAPA DAS COMUNIDADES E PROJETOS APOIADOS NO PACT
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Apicultura e horticultura
Beneﬁciamento - Babaçu
Beneﬁciamento - Casa de Farinha
Beneﬁciamento - Usina de Arroz
Granja coletiva
Horticultura familiar
Meio ambiente e reciclagem
Piscicultura
Quintais Produtivos
Quintais produtivos e criação de pequenos animais
Rodovias federais
Rios
Estrada de Ferro Carajás

E

sta coleção Experiências Coletivas em Comuni-

dades Tradicionais é resultado do trabalho desenvolvido
por meio de prestação de serviços pelo Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) para a execução do Programa
de Apoio a Comunidades Tradicionais (PACT), atendendo a Condicionante de Licenciamento no âmbito do projeto de Expansão da Estrada de Ferro Carajás (EEFC), executado pela empresa
Vale S/A, que envolve 25 comunidades no estado do Maranhão.
O objetivo desta coleção é trazer informações sobre cinco diferentes experiências que vêm sendo desenvolvidas com o apoio a
projetos realizados nas comunidades envolvidas no PACT. Os temas são: 1) Quintais produtivos e criação de pequenos animais;
2) Horticultura da produção familiar, 3) Piscicultura; 4) Beneficiamento da produção agroextrativista; e 5) Reciclagem do lixo
e Meio Ambiente. Tais projetos foram estruturados a partir de
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Compartilhando
experiências

discussões e diagnósticos realizados em cada uma das comunidades onde as atividades produtivas foram desenvolvidas, como
também nas que se pretende desenvolver, e que priorizou um
projeto que veio a ser apoiado.
As experiências aqui apresentadas são tidas como exemplos de
boas práticas e refletem de alguma forma a diversidade de interesses das 25 comunidades apoiadas que representam a pluralidade de vocações e a oferta de oportunidades para as famílias
envolvidas.
A intenção é que a descrição detalhada dessas tecnologias e
os desafios para o desenvolvimento das ações, e mesmo para a
gestão dos projetos pelas associações locais, estejam disponíveis
para lideranças comunitárias e assessores, tornando-se um instrumento de intercâmbio e disseminação dessas boas práticas.

A

experiência das comunidades assessoradas

Acervo ISPN

pelo ISPN na temática desta cartilha possibilita vivenciar
e reafirmar a importância da atividade produtiva de piscicultura, aliando às práticas de manejo desenvolvidas pelas famílias em outras iniciativas e a importância das orientações técnicas.
Ao mesmo tempo, essa cadeia produtiva se apresenta como
uma das mais atrativas em decorrência das possibilidades de
manejo, seja de espécies exóticas ou espécies nativas, para a garantia da segurança e da soberania alimentar, bem como geração de renda para as famílias quilombolas.
Entre as 25 comunidades envolvidas no PACT, as que desenvolvem trabalhos com piscicultura são os quilombos da Vila Fé em
Deus, Jaibara dos Nogueiras e Pedrinhas.

Biometria dos peixes. Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA
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Uma prosa sobre
piscicultura

Apesar dessas comunidades já terem desenvolvido, de alguma
forma, a atividade de piscicultura, elas realizavam sem assessoria técnica adequada para garantir o resultado esperado com a
atividade, como a despesca após seis meses com peixes no tamanho e peso adequados.
A proposta do projeto, que foi elaborada pelas comunidades,
permitiu desenvolver a atividade de forma participativa, com assessoria técnica especializada, aproveitando áreas degradadas
ou já escavadas para minimizar os impactos ambientais.
Acervo ISPN

A

criação de peixes é uma atividade produtiva

desenvolvida em diferentes escalas e recebe o nome de
piscicultura. Esta atividade contribui para melhorias na
alimentação, garantindo, assim, a segurança alimentar e o aumento na renda das famílias.
O desenvolvimento da piscicultura exige alguns cuidados importantes, que se caracterizam como etapa de implantação da
atividade, como a escolha do local para instalação dos tanques,
o povoamento, o arraçoamento, a biometria e a despesca.
Para o êxito da atividade se faz necessário seguir alguns passos importantes na execução. A seguir, breve descrição de cada etapa:

Reunião de priorização da
cadeia produtiva: piscicultura.
Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA
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Acervo ISPN

Instalação dos tanques
de piscicultura

A

escolha do local para a implantação dos tan-

ques deve considerar os seguintes aspectos: clima, solo,
topografia, água e hábitos alimentares da região que
permitirão identificar o tipo de peixe preferido pelas famílias.
As espécies a serem criadas e o tamanho da instalação dependem diretamente desses aspectos.

O clima
No Maranhão, o clima predominante é quente e favorece a criação de espécies como Tambaqui, Tambatinga, Pacu, Piau e Curimatá. Nos dias com temperaturas muito elevadas, devem-se
redobrar os cuidados para movimentar a água dos tanques. O
acúmulo de água muito quente deve ser evitado, pois pode prejudicar a alimentação dos peixes.,

Espelho d ‘água do açude. Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA
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Tarrafiando para biometria. Quilombo Pedrinhas, Anajatuba - MA

Solo
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O ideal para essa atividade são os solos argilosos e os areno-argilosos, pois são solos que conseguem reter água por maior quantidade de tempo, facilitando o desenvolvimento de matéria orgânica nos fundos dos tanques.

A declividade do terreno deve estar entre 2% e 10%, isto é, ter
uma inclinação leve para facilitar a drenagem e a movimentação das máquinas, a entrada e a saída de água, bem como a
construção do viveiro.

Topografia

Água

A topografia do terreno influencia diretamente a implantação
e a construção dos viveiros. As características topográficas ideais garantem o abastecimento de água por gravidade, proteção
dos viveiros contraventos fortes e uma boa insolação, ou seja,
presença de raios solares no viveiro.

Á água é o principal elemento para a atividade de piscicultura, que depende da origem, qualidade e quantidade da água
destinada ao cultivo. Deve ser constante e livre de poluição. A
origem pode ser de nascentes, córregos, rios, represamentos ou
até mesmo do subsolo (poços artesianos).
9

Sobre a água
As propriedades físicas são:
Cor: resultante do reflexo das suas partículas dissolvidas.
▶▶ Água verde, podemos encontrar uma grande quantidade
de algas, vegetais que fazem parte da cadeia alimentar de
muitos organismos aquáticos;
▶▶ Água amarronzada ou verde bem escuro pode caracterizar
problemas, como excesso de material orgânico em solução,
o que provocará a formação de gases tóxicos e reduzirá a
oxigenação, podendo causar a mortalidade dos peixes.
Temperatura: exerce influência sobre as atividades fisiológicas
dos peixes, como respiração, digestão, excreção, alimentação e
movimentação.
▶▶ Quanto maior a temperatura, maior será o metabolismo
dos peixes, acelerando o seu desenvolvimento, mas se a
temperatura superar a faixa de conforto do animal, este poderá morrer por falta de oxigênio ou por alterações nas suas
atividades biológicas;

Turbidez: águas turvas ou sujas não são indicadas para a maioria
dos peixes de criação, pois dificultam o processo de fotossíntese,
que é essencial para a produção de alimentos naturais no viveiro. As partículas, que poluem a água, também poderão provocar
irritações nas brânquias dos peixes.
▶▶ Transparência: A capacidade de penetração de luz solar na
lâmina d’água é determinada pela sua transparência.
As propriedades químicas são:
Alcalinidade: é a disponibilidade de bases (elementos químicos
que neutralizam a ação dos ácidos) na água. Funcionam como
um regulador do pH na água, ou seja, evitam a variação do pH
no viveiro.
Oxigênio: presente no ambiente aquático é originário da fotossíntese dos vegetais e da atmosfera.
PH: pode ser alcalino, ácido ou neutro. Para a piscicultura, é importante que o pH seja neutro ou levemente alcalino.

▶▶ Temperaturas baixas reduzem o consumo de alimentos,
deixando os peixes debilitados e suscetíveis a doenças.
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Kerliane Nogueira

Povoamento
Esta etapa do processo de cultivo da piscicultura é muito importante, pois é onde se definem os tipos de peixe que serão produzidos nos tanques. Este é o momento de decidir quais espécies
desejam criar, de onde elas vêm e, ao mesmo tempo, mapear os
prováveis fornecedores de alevinos próximos ao local.
Para decidir o tipo de peixe a ser cultivado, é interessante seguir
a orientação de que se trabalhe com duas espécies diferentes
por tanque, com características alimentares diferentes.

Acervo ISPN

Para melhor exemplificar, propõe-se o cultivo em um mesmo tanque de uma espécie com hábito alimentar na superfície do tan-

Avaliação da saúde dos peixes. Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA

Quilombo Jaibara dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA
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que e outra que tem o hábito de se alimentar no fundo do tanque,
como: i) Espécies que se alimentam na superfície dos tanques:
Tambatinga, Tambaqui, Pacu e Tambacu; e ii) Espécies que se alimentam no fundo dos tanques: Piau, Curimatá e Piauaçu.

O tamanho ideal dos alevinos para o povoamento dos tanques é
em torno de 4 cm ou alevinos com 2 meses de vida. Assim, o processo de produção fica mais rápido, há economia de ração e diminuição da mortalidade no transporte dos animais. Deve-se, também, respeitar a quantidade de 1 peixe por m2 de lâmina d’água
dos tanques. Nesta etapa, ter o acompanhamento do assessor técnico é importante para garantir que as orientações sejam cumpridas e para que a mortandade dos alevinos não ultrapasse os 20%.

O transporte dos alevinos deve ser realizado em sacos plásticos
com água e oxigênio e não devem passar mais do que 4 horas
para serem colocados nos tanques.
Ao chegar ao local dos tanques, os sacos devem ser colocados
dentro da água e aguardar 30 minutos para que a água dos sacos esteja na mesma temperatura da água dos tanques, evitando o choque térmico e a mortalidade desses alevinos. É considerado normal perder até 20% dos alevinos.

Arraçoamento (manejo alimentar)
Kerliane Nogueira

Amaro Lago

O manejo alimentar da piscicultura tem que seguir orientações técnicas específicas
para cada fase do cultivo. A
quantidade de ração a ser
colocada para os peixes é
determinada por semana
de acordo com uma tabela
própria para alimentação
dos alevinos (ver tabela na
página seguinte) de onde a
falta de ração ou o excesso
podem prejudicar o desenvolvimento dos peixes.
Cálculo de ração para arraçoamento. Quilombo Jaibara dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA ▶

Cotação de preços e escolha de alevinos. Tamanho inadequado para iniciar a atividade.
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A falta de ração ocasiona o pouco desenvolvimento dos peixes,
o que gera prejuízos, pois os peixes não atingem o tamanho e o
peso ideais. Já o excesso de ração ocasiona sobras no açude, o
que provoca uma grande quantidade de matéria orgânica produzindo gás amônia, que afeta a oxigenação dos tanques ocasionando a mortalidade dos peixes.

Cálculo de Ração para Peixe (1000 peixes)
Ração

Cálculo de Ração para Peixe (1000 peixes)
Ração

AL 55 (moída)

AL 45 (1-2 mm)

TR 36 (3-4 mm)

TR 32 (4-5 mm)

Semana

Qtd.
vezes/dia

Qtd.
Qtd.
Qtd.
Ração/Vez Ração/Dia Ração/Semana
(kg)
(kg)
(kg)

1ª

6

0,034

0,204

1,428

2ª

6

0,055

0,330

2,310

SI 28 Crescimento (8-9 mm)

Qtd.
vezes/dia

12ª

3

1,420

4,260

29,820

13ª

3

1,650

4,950

34,650

14ª

3

1,935

5,805

40,635

15ª

3

2,220

6,660

46,620

16ª

3

2,520

7,560

52,920

17ª

3

2,860

8,580

60,060

3ª

5

0,055

0,275

1,925

4ª

5

0,250

1,250

8,750

18ª

3

3,200

9,600

67,200

5ª

5

0,415

2,075

14,525

19ª

3

3,500

10,500

73,500

20ª

3

3,800

11,400

79,800

21ª

3

4,100

12,300

86,100

22ª

3

4,410

13,230

92,610

23ª

3

4,710

14,130

98,910

24ª

3

5,020

15,060

105,420

6ª

4

0,480

1,920

13,440

7ª

4

0,700

2,800

19,600

8ª

4

1,050

4,200

29,400

SI 22 Engorda/
Terminação

9ª

3

1,070

3,210

22,470

25ª

3

5,320

15,960

111,720

10ª

3

1,400

4,200

29,400

26ª

3

5,620

16,860

118,020

11ª

3

1,460

4,380

30,660

27ª

3

5,930

17,790

124,530

199,489

1396,423

Total
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Qtd.
Qtd.
Qtd.
Ração/Vez Ração/Dia Ração/Semana
(kg)
(kg)
(kg)

Semana
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Biometria

Despesca

Todo o processo de produção necessita de um acompanhamento que permita avaliar o crescimento e a saúde dos peixes
ao longo do cultivo, por isso é realizada a biometria.

A despesca se caracteriza como a fase final da atividade, sendo
realizada em duas situações específicas: para alimentação das
famílias e/ou para a comercialização.

A biometria é a retirada de parte dos peixes para pesagem e medição do tamanho dos peixes para identificar o estado de saúde dos animais e ajustar a quantidade de alimentação fornecida.
Deve ser realizada uma vez por mês durante todo o processo de
produção até a realização da despesca.

Seguindo as orientações técnicas, a despesca ocorre após 6 meses do povoamento dos tanques com os alevinos, onde espécies
como Tambatinga e Tambaqui devem estar com o peso entre
800 e 1200 gramas. Os peixes nativos, como Piau e Curimatá, são
despescados com 9 meses pesando de 400 a 600 gramas.

Espécies de Tambatinga com 6 meses atingindo em média 900g a 1.200g. Quilombo Pedrinhas, Anajatuba - MA
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Zeca

A quantidade de peixes que são retirados para a realização da
biometria é de 20 peixes para cada 1000 peixes colocados nos
tanques. Realiza-se a pesagem e as medidas dos 20 peixes para
o cálculo da média dos resultados obtidos.

Tarrafiando para despesca. Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA
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Amaro Lago

Sobre as
Comunidades

O

quilombo Vila Fé em Deus localiza-se no mu-

nicípio de Santa Rita - MA e faz parte do território Vale
do Itapecuru. As principais atividades produtivas desenvolvidas na comunidade são horticultura, roça no toco e pesca artesanal nos campos e igarapés.
Para acessarem recursos do PACT, decidiram fazer investimentos na atividade de piscicultura devido às dificuldades de acesso
ao campo e a igarapés para pesca, à redução de peixes disponíveis, à garantia de mercado consumidor para o peixe de cativeiro e para o consumo das famílias. Algumas famílias envolvidas já
tinham experiência com a atividade, outras não.
A proposta do projeto foi promover a segurança alimentar e a
renda para as nove famílias envolvidas na atividade, com aproveitamento do espaço já destinado ao cultivo de hortaliças com
área escavada e degradada no entorno.
21

Acervo ISPN

O projeto também tem a característica de avaliar a viabilidade social e econômica da atividade sendo desenvolvida de forma coletiva em um tanque de 60x25 m com 1.500 alevinos colocados,
sendo 1.250 alevinos da espécie Tambatinga e 250 Curimatás.
O quilombo Pedrinhas, no município de Anajatuba – MA, está
no Vale do Itapecuru e tem como atividades principais a criação
de animais de pequeno e médio porte, roça no toco, pesca artesanal e piscicultura.
Por terem participado de projetos anteriores, ser uma atividade
que envolve um número maior de famílias e já terem uma área
previamente preparada (três valas escavadas na divisão do território com a comunidade vizinha), ao decidirem em qual atividade produtiva investir, optaram pela piscicultura.
O projeto envolve diretamente 15 famílias divididas em três tanques de 25x12m totalizando 4.500 alevinos em criação, sendo
4.050 das espécies Tambatinga e 450 Curimatás.
O quilombo Jaibara dos Nogueiras, localizado no município de
Itapecuru Mirim - MA, no Vale do Itapecuru, tem como atividades principais a criação de animais de pequeno e médio porte,
roça no toco, pesca artesanal e piscicultura. A localidade, ao decidir qual atividade produtiva investir, avaliou que a piscicultura
seria a mais indicada, pois já tinham experiência com a atividade
escolhida, fosse trabalhando em grandes áreas de piscicultura
fora da comunidade, fosse por escavação de pequenas áreas
com recursos próprios.
23
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Zeca

Peixe pronto para comercialização. Quilombo Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA

A comunidade definiu a atividade com a escavação de dois tanques de piscicultura com 50x20m cada, sendo um tanque com
1.500 peixes da espécie Piau e 150 da Curimatá, e o outro com
1.500 de Tambatinga e 150 de Curimatá. Fizeram essa divisão
para garantir o aprendizado sobre o manejo correto de espécies diferentes e estudarem a viabilidade socioeconômica sobre
o rendimento da criação, e assim decidirem em quais espécies
de peixe investir na continuidade do projeto.
25

Desafios e
lições aprendidas

T

rabalhar com a piscicultura tem uma particula-

ridade de manejo muito específica devido à escassez de
água na região. As famílias dependem diretamente do
ciclo de água das chuvas, em que realizam a despesca e secagem dos açudes entre os meses de setembro e novembro, e se
preparam para o início das chuvas em janeiro para encher novamente os tanques e iniciar nova etapa de criação.
Essa característica inviabiliza uma produção maior durante o
ano, pois cada tanque só pode ser manejado uma vez por ano.
Para aumentar a produção, precisa aumentar o número de açudes, impactando diretamente a paisagem local, o tempo dedicado à atividade e a ampliação da mão de obra familiar.
Apesar de todos esses desafios, a atividade de piscicultura desperta o interesse das famílias devido ao manejo e à praticidade
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da atividade, à visibilidade que proporciona à comunidade, à demanda por consumo de peixes de cativeiro, facilitando, assim, a
comercialização.
Dentre as lições apreendidas podem-se destacar:
▶▶ Metodologia do trabalho em grupo e rotativo: cada dia da
semana uma família ou uma dupla fica responsável pelo
manejo dos tanques de piscicultura;
▶▶ Definição coletiva de aprendizados: visitas de intercâmbios
para áreas reconhecidas como referência em piscicultura;
▶▶ Autogestão do projeto: gestão das parcelas do recurso do
projeto pelos próprios beneficiários, atendendo as orientações previstas em contrato para cumprimento dos prazos;
▶▶ Definição das atividades para cumprimento dos objetivos
gerais e específicos;
▶▶ Transparência nas ações e no uso dos recursos disponíveis;
▶▶ Realização de reuniões de sensibilização e mobilização;
▶▶ Realização de cotação de preços para aquisição de materiais e prestação de serviços;
▶▶ Prestação de contas coletiva das atividades realizadas e dos
recursos gastos.
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Organização e consolidação do texto final

Construção Participativa: muitas mãos e olhares

Daniel Ferreira, Fábio Vaz e Ruthiane Pereira
Elaboração do conteúdo
Adriana Giovana, Antônio Pedro e Francisco Junior

Esta cartilha foi produzida através da metodologia de Design Participativo, em duas oficinas realizadas com a participação de representantes
das comunidades assessoradas pelo ISPN, no âmbito do PACT.
O envolvimento das comunidades na produção desta cartilha tem o
objetivo de potencializar o sentimento de apropriação deste material
didático e, consequentemente, reforçar a multiplicação de seu conteúdo dentro da comunidade.
Durante as oficinas, os participantes foram envolvidos nas tomadas de
decisão referente ao desenvolvimento deste projeto gráfico, bem como
na produção de desenhos e fotografias para ilustrar esta cartilha.
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