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- Desvalorização do conhecimento local do manejo sustentável da
agricultura familiar, pesca artesanal e aquicultura de base ecológica;

- Deficiente inclusão socioprodutiva e profissional, suporte a
emancipação, acesso às políticas públicas e oportunidades das
juventudes rurais;

- Êxodo rural, pobreza e violência que atinge as juventudes, mulheres e
população tradicional.
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Contexto da problemática1



Fomentar a construção de conhecimentos agroecológicos, pesquisa
participativa e extensão rural, para as juventudes e mulheres da agricultura
familiar, pesca artesanal e aquicultura de base ecológica do Piauí.
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Objetivos2



04 módulos com abordagem da 
alternância 

24 horas teórico-
conceitual/módulo

40 horas práticas/módulo

Estratégia de ensino3



• PESQUISA PARTICIPATIVA: METODOLOGIAS 
PARTICIPATIVAS E AGROECOLOGIA
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• EXTENSÃO RURAL E AGROECOLOGIA2

• TECNOLOGIAS SOCIOAMBIENTAIS & PESCA E A 
AQUICULTURA DE BASE ECOLÓGICA3

• SEGURANÇA/SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
& ECONOMIA SOLIDÁRIA4

Construção de conhecimentos4



A abordagem 
da alternância

Instrumentos utilizados:

▪ Plano de estudo

▪ Prática de atividades

▪ Monitoramento das atividades práticas

▪ Seminário integrador

▪ Reflexão e sistematização de experiências

▪ Auê Cultural

▪ Cine agroecológico

▪ Desenvolvimentos das práticas agroecológicas

▪ Troca de experiências entre os Produtores



Em 10% de

um hectare =

1000 m2

➢ Produção de mel com abelhas sem ferrão (meliponicultura);

➢ Fertilizante oriundo da piscicultura (nitrogênio, fosforo e potássio);

➢ Aquicultura de base ecológica em sistema de
circulação de água e produção de fertilizantes;

➢ Pomar de frutas, conjugado com cerca viva e banco

de proteínas;

➢ Criação de frango (ovos e carne) em sistema de
pastagem;

➢ Roça consorciada de feijão, milho, hortaliças,
plantas medicinais e tempero;

➢ Cerva viva e banco de proteína;

Pesquisa participativa: Estratégia
produtiva4



Fertilizantes 
Tabletes

Integrar alimentos e energias5

Resíduos 
metabólicos 



Funcionamento

Tanque de  peixes Peixes

Remoção de sólidos (Dreno 
central) 

Filtro biológico

Aeração/ Oxigênação

Filtro mecânico

Aproveitamento 
dos resíduos para 

produção de 
fertilizante

Decomposição da 
amônia por bactérias 

até nitrato para 
assimilação pelas 

hortaliças 

Consumo de 
oxigênio para 
decomposição



CRIAÇÃO: Peixes, galinhas, carneiros, 
abelhas, camarão ...;
POMAR: Cajá, caju, seriguela;
LEGUMINOSAS E OUTRAS PLANTAS PARA 
RECUPERAR SOLO: Mucuná, camará, 
feijão Gandu, abacaxi; 
ROÇADO: Feijão, Milho, abóbora, chiabo, 
maxixe, macaxeira;
HORTA: Tomate, tomate cereja, 
pimentão, coentro, cebolinho, alface;
CHÁS: Arruda, anador; erva cidreira; 
EXTRATOS: Aroeira, alho, babosa, água 
mãe; 
TEMPEROS: Pimenta, alho poro, açafrão;
CERCA VIVA e BANCO DE PROTEÍNAS: 
Flores, leucena, feijão guandu.

Integrar alimentos e energias6



Sistema de circulação de água TANQUE E FILTRO (Patentes 
INPI BR 10 2016 011116 1 e BR 10 2016 011110 2)

7 Sistema de circulação de água



➢ Pomar;

➢ Horta;

➢ Roçado;

➢ Pastagem;

➢Além de gerar excedentes diretamente (líquido e tabletes).

8 Produção de fertilizantes (Nitrogênio, 
fosforo e potássio):



9 Processos , filtro e fluxos



Alevinos
6 famílias de 
50 indivíduos

Acompanhamento de desempenho 
genético para a formação de matrizes
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TOP FIVE • UFPI: Top Over (Geração F1);
• Os 4 melhores colocados

para alevinadoras.

10
Processos de propagação artificial e 
melhoramento genético

Programa de melhoramento genético Cttap.ppt


Extrusão de curimatã

10a
Primeiros descendentes da geração parental 
de curimatã e piau (nativos do DELTA)



Diferenciação do embrião 
com visualização da 
notocorda

Pigmentação dos olhos e 
parte da cauda livre do vitelo Eclosão

Larva recém-eclodida
com o saco vitelínico

10b
Desenvolvimento descendentes da geração 
parental de curimatã e piau (nativos do DELTA)



10c
Primeiros animal nativo reproduzido da Bacia 
do DELTA PARNAÍBA



Endogamia - Redução de indivíduos que são heterozigotos; e

aumento dos homozigotos que são susceptíveis aos alelos
deletérios.

10d Redução da endogamia genética
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• Seleção dos maiores animais após 12 meses, de cada cruzamento de

acordo com a característica zootécnica desejada.

Seleção dos dois maiores machos e da maior fêmea 

de cada família  Próxima Geração de reprodutores 

melhorados.

Ganho em PESO vs. TEMPO

10e
Seleção de melhor desempenho animal e 
melhoramento genético



• Preparação de viveiros
(calagem, adubação e 
biocenose);

• Alimentação;

• Biometria;

• Seleção;

• Despesca;

• Reprodução;

• Qualidade de água;

• Transporte de organismos aquáticos,  etc.
20

SUPORTE A AULAS PRÁTICAS

11 Capacitação de produtores e alunos



13
Montagem de incubadoras e dos 
sistemas hidropônicos



➢ O quintal te capacidade para mais de 21

tipos de fruteiras;

➢ Na qual garante por trimestre 4 fruteiras

produzindo;

➢ Composto por mais 51 fruteiras;

➢ Enxertia e estaquia.

14 Estratégia do Pomar



Múltiplas culturas de ciclo curto:

➢Coentro;

➢Cebolinha;

➢Quiabo;

➢Maxixe;

➢Couve manteiga;

➢Feijão;

➢Pimentas;

➢Alfaces, outras.

15 Roçado



16
Canteiros e hortas (bolo de noiva de plantas 

medicinais)



16
Sistemas de irrigação (mandala, gotejamento, 

microaspersão e santeno)



Alimentos

➢ Algas;

➢ Cladóceros (Dafnia, Moina); 

➢ proteína vegetal;

➢ produção primaria;

➢ bioenergia.

17 Produção de alimento vivos para aquicultura



Cultivo Zooplâncton (Cladóceros)

17 Produção de alimento vivos para aquicultura



ESSÊNCIAS MEDICINAIS PROFILAXIA

AMEIXA CICRATIZANTE

ARROEIRA ADISTRIGENTE E CICATRIZANTE

ERVA CIDREIRA CALMANTE

CASCA ALHO ANTI INFLAMATÓRIO

FEIJÃO GANDU Antibiótico

JATOBÁ CICATRIZANTE E ANTI INFLAMATÓRIO

BATATA DE PURGA INFLAMAÇÃO INSTESTINAL

TIÚ ANTIDOTO PARA VENENO DE COBRA

JAMBÚ ANESTÉSICO

CRAVO DA INDIA ANESTÉSICO

ARRUDA PILOCARPINA

PEIXE PACAMÃ (MUCO) BACTERICIDADE E REGENERATIVAS

CAVALO MARINHO ASMA

GERGELIM PROBLEMAS RESPITATÓRIOS

JATOBÁ ANTIINFLAMATÓRIO

MUSSAMBÉ BRONQUITE

JUÁ FUNGO

MASTRUZ FUNGO E ANTIINFLAMATÓRIO

BROTO DE BANANEIRA VERMIGUGO

CAMPIM SANTO PROBLEMAS DIGESTIVOS
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Produção de ‘Extratos’ bactérias  fito 
terapêuticos para aquicultura



➢Densidade de alevinos 1000 
por 30 dias – 10 mil/litros;

➢ repicagem e distribuição nos 
outros tanques;

➢ camarão 15 dias/ alevinos 1 
g de redondo e de 3 g de 
tilápia;

18 Manejo de alevinos



18 Manejo de matrizes e reprodutores (microchipagem, indução 

hormonal) manejo de matrizes e reprodutores (MICROCHIPAGEM, 

INDUÇÃO HORMONAL) 



18 Manejo de matrizes e reprodutores



19 Produção de ‘Extratos’ bactérias  fito terapêuticos para 

aquicultura: TRATAMENTO DE EFERMIDADES OU TRAUMAS



Produto Tempo (dias)

Fertilizante, ovos, alimento vivo (Dafnia, 
Moina e braconeta); 15

Alevinos vacinados; 30

Alevinão; 60

Roça (Maxixi, Quiabo, feijão, milho, etc.),
Horta (Coentro, Cebolinha, Rúcula, Alface, 
etc.) – Medicinais e camarão;

90

Peixe; Galinha Caipira e mel; 120

Frutas (enxertia e estaquia). 6 meses e 3 anos

20 Produtos, serviços, subsistência e excedentes



21 Peixamento e despesca (colheita)



22 Fartura e excedente da soberania alimentar



CONSTRUÇÕES DOS TANQUES DA FETAG - PI

23 O que estamos fazendo



TANQUES DA FETAG-PI



CONSTRUÇÃO DOS TANQUES RAS

Nivelamento do terreno

Nivelamento do terreno



CONSTRUÇÃO DOS TANQUES RAS   

Construção das bases (Tanques mistos)

Construção das bases (Tanques mistos)



TANQUES  DE CULTIVO EM RAS (IMTA) – ESTAÇÃO DE 
PISCICULTURA 

Tanques prontos pra cultivo

Tanques prontos pra cultivo



Manejo de despesca para seleção dos reprodutores e matrizes de curimatã



POVOAMENTO  

Aclimatação Tambaquis 





Construção do desidratador







MONITORAMENTO DE PARÂMETROS 

Medição dos níveis de nitrito e nitrato

Sonda multipâmetros 

Medição de níveis de Amônia 



BIOMETRIA  

Aula prática : como usar paquímetro 

Aula prática : como transportar os peixes  



Verificação das papilas genitais e abalroamento das matrizes Aferição da 
espermiação nos reprodutores.



Carro para transporte dos peixes viveiros até o galpão de reprodução.



Medição do abdômen de curimatã antes da primeira dosagem de hipófise



Incubação dos ovos de curimatã



Captura de zooplâncton



Preparo da alimentação para as larvas (Zooplâncton + Ração farelada)



Calagem do viveiro



Pesagem e medição do abdômen.



Preparação do extrato de hipófise, linha e agulha de sutura, uso de glicerina 
para ajudar macerar as hipófises.



Maceração da hipófise



Injeção da primeira dosagem de hipófise nas matrizes de tambaqui.



Aplicação da dosagem (única) de hipófise nos reprodutores de tambaqui.



Extrusão







Ovos em processo de divisão
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