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Resumo

Desenvolvido pelo pesquisador  da Embrapa Meio-Norte  /  UEP Parnaíba,  Dr. Luiz  Carlos
Guilherme,  em parceria  com outras  instituições  e  lançado  em 2011,  o  Sistema  Integrado
Alternativo para Produção de Alimentos (Sisteminha Embrapa), é uma tecnologia capaz de
permitir  o cultivo de hortaliças,  frutas e a criação de animais integrados na forma de um
sistema, a baixo custo, possibilitando também que o seu excedente seja comercializado. O
Sisteminha Embrapa segue um modelo agrícola sustentável, com aproveitamento de materiais
disponíveis  nas  regiões  de  implantação.  Dessa  forma,  é  visto  como  uma  importante
ferramenta para combater a fome e reduzir  a miséria em áreas onde há escassez de água,
alimento e falta de oportunidades de trabalho.
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Abstract

Developed  by  the  researcher  Embrapa  Meio-Norte  /  UEP  Parnaíba,  Dr.  Luiz  Carlos
Guilherme, in partnership with other institutions and launched in 2011, the Integrated System
of Food Production (Embrapa System), is a technology capable of allowing the cultivation of
vegetables , fruit and animal husbandry, in the form of a system, a low cost, also allowing
their  surplus  to  be  marketed.  The  Embrapa  System  follows  a  flexible  model,  utilizing
materials for the deployment regions. In this way, it is an important tool to combat hunger and
reduce poverty in areas where there is scarcity of water, food and lack of job opportunities.
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INTRODUÇÃO

A escassez dos recursos  hídricos  é um fato atual  decorrente  de alterações  nas

condições  climáticas,  crescimento  mundial  da  população  ou  da  intervenção  humana  no

ambiente.  Visando construir  soluções para o problema de escassez de água para consumo

humano,  produção  alimentar  e  comercialização  de  excedentes,  surge  o  Sistema  Integrado

Alternativo para Produção de Alimentos (Sisteminha Embrapa), que consiste na produção de

alimentos com atividade de piscicultura integrada à criação de galinhas de postura, frangos de

corte,  suínos,  cabras  leiteiras,  codornas,  porquinhos  da  índia,  apicultura  e  minhocultura.

Possui  também o cultivo  de  frutas  e  vegetais  na  forma  hidropônica  ou  convencional  em

canteiros econômicos e de maneira escalonada, a baixo custo.

A piscicultura é desenvolvida em tanques construídos com papelão, plástico,

taipa ou pallets de madeira, de modo que, este age como motor do sistema integrado para a

produção de  alimentos,  com baixo consumo de  energia  elétrica  e  água.  Ao contrário  dos

sistemas de recirculação convencionais que utilizam mão de obra especializada, são caros e de

difícil manutenção, no Sisteminha Embrapa a água recirculada e enriquecida com os resíduos

metabólicos dos peixes e utilizada no cultivo de vegetais em pequenas áreas de 100 a 1.000

m².  A produção  semanal  de  milho  verde,  feijão  verde,  forragem hidropônica,  macaxeira,

batata doce, outras hortaliças e frutíferas como mamão, melancia e melão, plantadas de forma

escalonada  garante  a  sustentabilidade  do  sistema.  Essa  tecnologia  social  contribui  para  a

melhoria  alimentar,  aumento  da  renda  familiar  com a  comercialização  dos  excedentes,  e

colaboração significativa para a preservação da natureza e produção de modo sustentável.
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OBJETIVOS

Os objetivos são: melhorar a oferta de alimentos de boa qualidade para famílias de

área rural, proporcionando um aumento na oferta de alimentos. Promover a transferência e

capacitação  da  tecnologia  do  Sisteminha  Embrapa para  técnicos  de  extensão  rural,

professores, alunos e pequenos agricultores dos estados de Pernambuco, Bahia e do Piauí.

Capacitar os agricultores rurais, e suas famílias, difundindo a agricultura familiar nos estados

já mencionados.

METODOLOGIA

          São ministrados cursos teóricos e práticos sobre o sistema. A parte prática

envolve: construção de um tanque de madeira e lona para criação de tilápias, confecção do

sedimentador  de  cimento,  confecção  dos  filtros  biológicos,  manuseio  das  bombas  de

oxigenação e recirculação, construção de hortas suspensas utilizando canteiros econômicos,

construção  de  instalações  para  animais,  plantio  de  fruteiras,  plantio  de  milho,  feijão,

macaxeira e outros vegetais de forma escalonada.

SISTEMA  INTEGRADO  ALTERNATIVO  PARA  PRODUÇÃO  DE  ALIMENTOS

(SISTEMINHA EMBRAPA)

            Desenvolvido pelo pesquisador da Embrapa Meio-Norte / UEP Parnaíba, Dr. Luiz

Carlos  Guilherme,  em parceria  com outras  instituições  e  lançado em 2011,  o  Sisteminha

Embrapa  apresenta  baixo  custo  de  implantação,  em  torno  de  R$  5.000,00 e  é  de  fácil

manutenção, envolvendo apenas pequenas despesas para sua manutenção. 

             O sistema permite integrar os cultivos de peixes, aves e hortaliças em um único

módulo, eliminando o impacto ambiental  provocado pela implantação dessas atividades na

forma convencional. É uma tecnologia de produção integrada de alimentos, fundamentada em

quatro princípios:  1) Miniaturização;  2) Replicabilidade;  3) Escalonamento da produção;  4)

Segurança alimentar e nutricional, apropriada para agricultores familiares.

             Uma unidade montada na Embrapa Meio-Norte foi idealizada para testar e comparar

as  ações  de  transferência  de  tecnologia  que  envolve  simultaneamente  indígenas,  técnicos
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extensionista, moradores do entorno da Embrapa e qualquer outro tipo de cidadão, que deseje

potencializar o uso de seus quintais para produção de alimentos. 

Segundo  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa)  apesar  da

complexidade que envolve a integração entre as atividades desenvolvidas, os princípios do

Sisteminha  Embrapa  são  facilmente  absorvidos  pelas  famílias  que  executam o  projeto.  A

criação de peixes realizada em sistema de recirculação é uma atividade em desenvolvimento,

porém,  a  construção  destes  sistemas  geralmente  é  de  alto  custo  e  exige  mão  de  obra

especializada para cuidar da sua manutenção. Portanto, ao se propor desenvolver e difundir

um sistema  simples,  de  custo  relativamente  baixo  e  manejo  simplificado,  que  permite  a

criação de peixes  em pequenas  propriedades  de domínio  familiar,  levando-se em conta  a

recomendação da OMS para um consumo anual e per capta de pelo menos 12 kg de pescado,

verifica-se o impacto de se manter pela própria família, um sistema que lhe permite produzir o

seu pescado para consumo próprio. Além do pescado, a saúde é favorecida a partir do plantio

orgânico de hortaliças  ricas em vitaminas  e minerais  importantes  no desenvolvimento das

crianças e manutenção da saúde nos adultos (EMBRAPA, 2014).

Os municípios  de  Pernambuco,  Bahia e  do Piauí,  a  que se destina  a aplicação do

Sisteminha Embrapa apresentam diversidades étnica e cultural  acentuadas.  Desta forma,  é

comum encontrar na sua área de abrangência uma população de origem rural dispersa em

pequenas associações, chácaras e lotes urbanos, onde a produção de pequenos animais e de

hortaliças mantém a sobrevivência destas famílias. Algumas comunidades têm representação

atuante por meio de associações, agrupamentos de pessoas oriundas de assentamentos, que o

presente  projeto  pretende  beneficiar.  Esse  sistema  integrado  permite  a  continuidade  da

agricultura  durante  todo  o  ano,  diminuindo  a  insegurança  alimentar,  melhorando  a

alimentação, aumentando a renda familiar e contribuindo para a preservação da natureza e sua

sustentabilidade. 

SISTEMINHA ESPAÇO PLURAL

            Numa área com 1,3 mil metros quadrados no Espaço Plural da Universidade Federal

do Vale do São Francisco (UNIVASF), localizado na rodovia BA-210, Km 4, S/n - Malhada

da Areia, Juazeiro - BA, o Projeto de Extensão Sisteminha Espaço Plural - Sistema Integrado

de  Produção  de  Alimentos desenvolve  uma  série  de  atividades  produtivas  de  maneira
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integrada e sustentável, envolvendo agricultura e pecuária. No Sisteminha Espaço Plural, tem

a  integração  de  algumas  culturas  como:  piscicultura,  suinocultura,  avicultura,  apicultura,

minhocultura, criação de codornas e porquinhos da índia, que dividem espaço com canteiros

de milho, tomate cereja, abóbora e macaxeira, entre outras culturas, e mostram os benefícios

do cultivo integrado para o melhor aproveitamento dos recursos naturais pelo produtor rural.

            A implantação do Sisteminha Espaço Plural na UNIVASF teve início em agosto de

2017, sob a coordenação do Professor do Colegiado de Medicina Veterinária René Cordeiro e

com o apoio da Pró-reitora de Extensão, Professora Doutora Lucia Marisy, uma entusiasta da

proposta  do  Sisteminha.  O  Sisteminha  Espaço  Plural  serve  também  como  uma  unidade

demonstrativa  e  destina-se  à  capacitação  das  comunidades  rurais  e  já  recebeu  escolas  e

pequenos produtores da região do Vale do São Francisco, situados em Pernambuco e Bahia

interessados em conhecer a proposta. 

             Mais de 300 pessoas visitaram a Unidade Demonstrativa instalada no Espaço Plural

da UNIVASF em 2017, onde receberam orientações,  assistiram palestras e minicursos.  Os

agendamentos podem ser feitos diretamente com o Professor Doutor René Cordeiro pelo e-

mail  rene.cordeiro@univasf.edu.br.  O  Sisteminha  já  foi  replicado  na  propriedade  de  um

produtor rural no Distrito de Pau Ferro, Zona Rural de Petrolina-PE (PORTAL UNIVASF,

2018). 

Imagem 1: Apresentação da Unidade Demonstrativa do Sisteminha Espaço Plural 
na UNIVASF para alunos e agricultores

Fonte: Arquivo Pessoal
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Imagem 2: Sisteminha na propriedade de um produtor rural no Distrito de Pau Ferro,
 Zona Rural de Petrolina-PE

Fonte: Arquivo Pessoal

            A iniciativa, que propõe soluções que viabilizam o uso de pouca água para a produção

de  alimentos,  foi  escolhida  para  representar  o  Time  Enactus  UNIVASF  no  Prêmio  Boa

Agricultura 2018, promovido pela Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e pela

Enactus BRASIL, e está entre os dez projetos semifinalistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  uso  integrado  dos  fatores  de  produção  beneficia  o  homem  na  sua  busca  por

alimentos ricos em proteínas de alta qualidade contidas nos peixes, além das vitaminas e dos

minerais das hortaliças, uma vez que promove o aproveitamento total dos insumos utilizados

num  ciclo  constante  de  produção,  integração  evita  qualquer  lançamento  de  dejetos  no

ambiente  o que torna o processo eficientemente limpo,  com 0% de poluição,  retenção de

100% do Carbono com grande economia de água, promovendo a melhoria na alimentação e

renda das famílias envolvidas. Nesse sistema, as atividades de criação de galinhas, minhocas,

hortaliças, hidroponia, etc, são integradas à criação dos peixes, em módulos independentes. 
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O sistema produz muito alimento, tem 100% dos resíduos reaproveitados e a água é

intensamente reutilizada. A construção de pequenos tanques utilizando mão de obra familiar e

materiais disponíveis no local elimina grande parte do custo fixo. O investimento se torna

acessível mesmo para famílias de baixíssima renda. A dependência com o comércio local é

limitada  à  compra  de  insumos  como ração,  plástico  e  motobombas  de  pequeno porte.  A

sustentabilidade a médio e longo prazo é favorecida. A produção é baixa, com riscos mínimos

de  perda  dos  investimentos.  O  manejo  exige  pouca  mudança  na  rotina  das  famílias,  ao

contrário dos sistemas convencionais de recirculação que utilizam mão de obra especializada,

são geralmente caros e de difícil manutenção. Em áreas de risco de doenças, como a dengue,

os peixes podem se alimentar das larvas desses insetos. Assim, também se transformam em

ferramenta  auxiliar,  para  redução  da  população  desses  mosquitos  garantindo  a  saúde  da

população. 

             Espera-se aumentar o consumo de alimentos de cerca de 300% pelas famílias

envolvidas.  Atende  aos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS),  como,  ODS2,

ODS8, ODS12 e ODS15. Atende a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS),

para um consumo anual e per capita de pelo menos 12 kg de pescado, verifica-se o impacto de

se  manter  pela  própria  família,  um  sistema  que  lhe  permite  produzir  até  100kg  de

pescado/ano.  A saúde  é  favorecida  a  partir  do  plantio  orgânico  de  hortaliças  ricas  em

vitaminas e minerais importantes no desenvolvimento das crianças e manutenção da saúde

nos adultos.  O Sisteminha colabora para uma boa alimentação, aumento da renda familiar

com a  comercialização  dos  excedentes,  e  contribui  para  uma significativa  preservação da

natureza e produção de forma sustentável (EMBRAPA, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sisteminha é de fácil construção, apresenta baixo custo para implantação e permite

o uso de recursos naturais da própria localidade.

É uma importante ferramenta para combater a forme e reduzir a miséria em áreas onde

há escassez de água e falta de oportunidades de trabalho.

A  manutenção  de  um  sistema  familiar  para  produção  de  alimentos  permite  a

continuidade da agricultura durante todo o ano, diminuindo a fome e a pobreza.
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Diversas comunidades agrícolas estão em busca de conhecer essa tecnologia social e

implantar  em  suas  localidades  para  a  própria  alimentação  ou  comercialização  dos  seus

excedentes.
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