FICHA PROJETO – nº 108
Projeto: Piscicultura Semi-intensiva do Tambaqui e Curimatã, em benefício de 4 Associações
Entidade Executora: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia
Local: Brasiléia-AC
Bioma: Amazônia
Endereço: Av. Geny Assis nº297
Telefone: (68)5463070
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

209.953

124.337

334.291

A questão: Áreas desmatadas que debilitam o potencial hídrico da região e que necessitam de
algum aproveitamento.
Objetivo geral: Melhorar o nível de renda e a qualidade de vida dos beneficiários; Utilizar
racionalmente os recursos naturais renováveis, aproveitando espécies aquáticas naturais da
amazônia.
Objetivos específicos:
•
Implementar 4 piscicultoras, com finalidade comercial num prazo de 3 anos, em benefício
de 4 Associações de Produtores Rurais do STR de Brasiléia;
•
Produzir 43400 quilos de peixes por ano, das espécies Tambaqui e Curimatã;
•
Comercializar 37400 quilos de peixe e obter um preço aproximado de R$3,30/kg.
•
Utilizar 6000 quilos da produção (13,8%) para autoconsumo das famílias envolvidas no
projeto;
•
Implementar um sistema de comercialização de peixes;
•
Financiar o trabalho remunerado a mais de 30 pessoas a partir da venda da produção,
desde o segundo ano;
Atividades:
•
Formação dos 4 grupos de piscicultura, em cada associação de produtores rurais do STR
de Brasiléia.
•
Determinação dos lugares ótimos para desenvolvimento das Pisciculturas.
•
Reuniões com Sindicato, Associações e equipe de especialistas;
•
Diagnóstico inicial e avaliação do impacto social da piscicultura, no interior das famílias
envolvidas, das associações e do Sindicato;
•
Construção das 4 piscicultoras: no mínimo, um total de 16 açudes e 8 viveiros para
alevinagem;
•
Etapa de alevinagem;
•
Crescimento dos peixes os açudes;
•
Colheita de autoconsumo e comercialização.
Principais dificuldades: Não existe fornecimento constante de peixes para consumo da
população de Brasiléia.
Resultados:
•
Foram selecionadas 12 áreas para construção dos açudes.

•

Foram construídos 10 viveiros de alevinagens para produção de aproximadamente 1500kg
de peixes por ano, beneficiando os produtores do STR de Brasiléia.

