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A renda de muitas famílias que residem no litoral gaúcho e nos arredores do Delta do Jacui dependem da 

pesca, porém, os pescadores possuem pouca capacitação quanto a realização das atividades e o controle de qualidade 

higiênico-sanitária dos peixes. Este projeto tem como objetivo incentivar a comunidade de pescadores do Delta do 

Jacuí/Tramandai a exercer  práticas sustentaveis através de uma assistencia técnica no local, visando melhorar o 

processo de produção e qualidade sanitária do pescado,  desde a captura até o processamento e comercialização dos 

peixes. Também, propagar conhecimentos técnicos aos pescadores de Palmares do Sul-RS, como boas práticas de 

pesca e o armazenamento dos peixes, noções de qualidade do pescado, de doenças transmitidas pelos alimentos, 

visando diminuir as perdas e melhorar a renda dos pescadores, além de disponibilizar as mulheres dos pescadores 

um curso prático para o desenvolvimento de produtos derivados, valorizando a matéria-prima. Para tal serão 

assistidas 40 famílias de pescadores e um (1) entreposto de pescado localizado em Palmares do Sul/RS, com a 

finalidade de mobilizar as famílias para participação nas atividades, como também a difusão de conhecimentos 

através de palestras e cursos sobre boas práticas de manipulação; de processamento e fabricação de alimentos; 

doenças transmitidas por alimentos; desenvolvimentos de produtos derivados; importância do controle higiênico-

sanitário e da adequada conservação dos alimentos. Visitas à comunidade serão realizadas quinzenalmente para 

observação das condições sanitárias e coletas de material biológico para acompanhamento sanitário da qualidade da 

matéria-prima. Após coleta e análise dos dados, serão realizadas reuniões semanais para avaliação dos resultados 

obtidos, além de planejamento as atividades para as próximas visitas, e também elaborados e distribuídos à 

comunidade de pescadores materiais informativos com conteúdos relacionados aos problemas identificados nas 

famílias assistidas.  
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