
Ç)~~ VER-O-PEIXE
OQ~ VER-O-PEIXE é o nome de um

projeto de desenvolvimento da piscicultura
familiar no Nordeste Paraense. O projeto
surgiu de uma demanda dos agricultores
que. após várias tentativas de criação de
peixe para a alimentação da famOia elou
para a venda. ainda enfrentam muitas
dificuldades de manejo para obtenção de

Os seis estabelecimentos nJrais
onde se realizam as experiências foram
escolhidos segundo alguns critérios
estabelecidos pelos agricultores.
extensionistas e pesquisadores. dentre os
quais: ser de produtores familiares, ter
criação de peixes. ser de fécil acesso,
pertencer a um dos três municlpios na área
de atuação do projeto (lrituia, MA&do-Rio e
Aurora do Pará). ser de uma famIIia que
aceite visitas e compartilhe 88 experiêncies
vivenciadas. ter sistemas de produção
diferentes (berramerm, tanque escavado)
e formas de gastao divarsificadas
(individual a coletiva).

As atividades do VEROPEIXE se
constituem de encontro mensal em ceda um
dos estabelecimentos quando sAo discutidos
os problemas enfrentados, realizados
planejamentos, medidos a ragistrados os
dados de produção. aconOmicos e sociais do
estabelecimento. A partir da demanda dos
agricultores e dos temas discutidos. são
feitos momentos de cepacitação técnica. Os
resultados dos acompanhamentos são
socializados a cada trimestre com os
agricultores da rede. Semestralmente. a
reunião é aberta a todos os que praticam a
piscicultura familiar na região.

VER-O-PEIXE

o DIA A DIA DO 1IER-C:HlEIXE'

o QUE É O PROJETO?
O VER-Q-PEIXEé um

projeto realizado em parceria
entre agricultores.
pesquisadores e técnicos da
extensao nJral para vivenciar
uma experiência de criação de
peixes ao longo de todas as
fases de produção. Para isso.
diferentes sistemas de criação
de peixes já utilizados pelos
agricultores estão sendo
acompanhados com visitas
mensais, registro de todas as
atividades e troca de
experiências entre todos os
envolvidos. O financiamento da
criação dos peixes no
estabelecimento é dos
agricultores e o das atividades
de pesquisa é da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária -Embrapa.
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QUANDO? QUEM PARTICIPA?
o projeto foi iniciado
em janeiro de 2008 e
será concluído em
dezembro de 2009.

Parceria entre agricultores, Associação
Comunitária Santa na, Associação 24 de
Julho, Embrapa e Coodersus. VER-O-PEIXE

ONDE?

"Eu sou ansioso para criar
peixes porque serve para
alimentação, renda e venda"

"A esperança que a gente tem com a
criação de peixe é muito -grande.
entusiasmo"

"Queremos
acompanhamento,
daqui informados
coisas, sabendo o
temos que fazer"
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RESULTADOS ESPERADOS
-Indicadores de qualidade de água; -Custo de alevinagem;

- Indicadores de ingredientes regionais elou

disponíveis no mercado local para a confecção

de ração;

- Previsão de mão-de-obra para implantação

e funcionamento de cada sistema e;

-Custos de implantação dos sistemas;

- Dados sobre a organização do trabalho

(gestão individual e coletivaJ_

O QUE OS AGRICULTORES DIZEM SOBRE O 'VER-O-PEIXE'?

"Tem a expectativa do projeto ajudar e ensinar os
agricultores. a mostrar o que são capazes de
produzir e a piscicultura pode ajudar nisso" "Todos somos técnicos em piscicultura"

Realização:
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AmazÔni. Oriental

Ministério da
Agricultura, Pecujria

e Abastecimento
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