
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
A aquicultura nos sistemas de produção de arroz desempenha um papel importante na segurança alimentar 
e na redução da pobreza. Mianmar conta com recursos vastos de arrozais, e a produção de arroz e peixe tem 
sido praticado no país desde meados da década de 1990. O governo observou que além da cultura do arroz, a 
produção aquática era de suma importância para a subsistência rural. No entanto, embora haja vastos recursos 
que podem ser utilizados para o produção de arroz e peixe em Mianmar, a indústria não tem tido muito suces-
so. O ritmo de desenvolvimento tem progredido de forma lenta, principalmente devido a algumas restrições 
importantes, por exemplo, falta de técnicos qualificados para selecionar espécies de peixes otimizadas, falta 
de experiência na gestão agrícola, instalações precárias das unidades de produção de arroz e peixe, falta de 
técnicos qualificados no produção de arroz e peixe, falta de suprimento de alevinos e falta de verbas para o 
cultivo e outros projetos afins.

Rumo a uma Solução
Para encarar os desafios já mencionados, o Centro de Desenvolvimento Sul-Sul da China, juntamente com 
o Centro de Investigação das Pescas de Água Doce da Academia Chinesa de Ciências da Pesca (CIPAD) e o 
Departamento de Pescas do Ministério da Pecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural (DP/ MPPDR) de Mianmar 
realizaram demonstrações técnicas de um sistema padronizado de produção de arroz e peixe em Mianmar. 
Isto pode ajudar a aumentar o rendimento produtivo dos agricultores e o abastecimento de peixe, promo-
ver o desenvolvimento da indústria do arroz e criar mais oportunidades de emprego em Mianmar, conforme 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 2 (Fome Zero) e ODS 8 
(Trabalho Descente e Crescimento Econômico). Também pode ajudar a evitar a pesca excessiva, fornecendo 
uma opção alternativa no sector da pesca, que contribui para a realização do ODS 14 (Vida na Água). Através 
da participação ativa de várias instituições de pesca, empresas e agricultores, contribui para alcançar o ODS 17 
(Parcerias e Meios de Implementação).

Um total de oito especialistas chineses em dois grupos da CIPAD foram enviados para realizar duas missões 
técnicas de dez dias em Mianmar, a fim de aconselhar sobre o produção de arroz e peixe Eles ajudaram os 
agricultores selecionados na reestruturação padronizada de arrozais e na melhoria das técnicas agrícolas e de 
gestão. Palestras em sala de aula, trabalhos laboratoriais e consultas técnicas foram combinadas para ajudar os 
agricultores a adquirir a teoria básica e as técnicas práticas de um sistema padronizado de produção de arroz e 
peixe. Além disso, nove oficiais técnicos, gestores de programas e agricultores de Mianmar foram convidados 
à China para uma excursão de estudo de dez dias e formação sobre o produção de arroz e peixe. Tornaram-se 
as pessoas-chave na assistência ao projeto de demonstração e no seguimento da expansão do modelo de 
cultura inovadora.

Este projeto ajudou a criar duas explorações técnicas de demonstração como um sistema de produção 
de arroz e peixe padronizado em Yangon e Naypyitaw, centrando-se em contribuir de forma valiosa 
para a capacitação de técnicos na produção de arroz e peixe da DP/MPPDR. Em última análise, contri-
buiu para atrair mais pessoas para se envolverem neste tipo de empresas, promovendo o desenvolvi-
mento da agricultura de arroz e melhorando a segurança alimentar e nutricional das famílias no país.

Ao longo do projeto, a equipe do CIPAD se concentrou em cinco aspectos:
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• aumentar o conhecimento da produção de arroz e peixe;
• formação técnica de profissionais do DP/MPPDR em tecnolo-

gia de produção de arroz, incluindo a concepção do sistema 
de produção de arroz e peixe, o armazenamento de espécies 
recomendadas, a tecnologia alimentar etc.;

• consulta técnica sobre o produção de arroz e peixe, a concep-
ção, a prevenção de doenças, gestão alimentar e gestão dos 
arrozais para ajudar os técnicos e os agricultores a gerir melhor 
as produção agrícola e aumentar a produção de arroz e peixe;

• facilitar a cooperação entre instituições e empresas chinesas de 
pesca com as instituições locais para melhorar as instalações;

• dar acesso à mais canais de financiamento para interessados 
no desenvolvimento da indústria de produção de arroz e peixe.

Além disso, a fim de assegurar a sustentabilidade e a liderança 
do projeto, foi nomeado um Oficial do Programa Nacional (OPN), 
encarregado da execução de uma série de atividades de coorde-
nação, consultoria e ligação, Sob a supervisão global do projeto do 
Centro de Desenvolvimento Sul-Sul da China e do CIPA, e do De-
partamento de Pescas, Mianmar. Cerca de 40 funcionários técnicos 
e agricultores locais no âmbito do DP/MPPDR foram os principais 
beneficiários deste projeto. Em 2016, a equipe de missão examinou 
uma fazenda de demonstração, que foi reprojetada em 2015. Entre 
outras espécies, o local de demonstração de Yangon estocou alevi-
nos em 1.6 ha de arrozais. Após quatro meses de alimentação sem 
reduzir o rendimento do arroz, obteve-se uma colheita adicional 
de 160 kg de alevinos de grande porte, com valor superior a US$ 
120. O local de demonstração de 0.8 ha em Naypyidaw foi ainda 
mais eficaz. Foi adotado um modelo agrícola integrado. Bananeiras, 
tomates, pimentas e outros legumes foram plantados nas beiras 
dos campos. O rendimento do arroz aumentou em mais de 60 por 
cento no final do ano.

O tamanho médio dos alevinos estocados ultrapassou 15 cm cada, 
e a produção total excedeu os 260 kg. Os peritos do CIPAC têm es-
tado ativamente empenhados em melhorar a economia da indús-
tria do arroz e da pesca em Mianmar e em ajudar a população de 
Mianmar a aumentar os seus rendimentos provenientes dos cam-
pos do arroz e a enriquecer o fornecimento de produtos aquáticos. 
Grande interesse foi criado entre muitos outros agricultores locais.

Este projeto ensinou o conceito de “uma terra com rendimento 
duplo” aos produtores de arroz em Mianmar. Através do projeto, 
os beneficiários não só podem ganhar uma renda das culturas 
de arroz, mas também podem ganhar uma renda adicional com 
os produtos de peixe da mesma terra. As histórias de sucesso dos 
beneficiários atraíram mais produtores de arroz em Myanmar para 
se envolverem nesta indústria, que é um bom exemplo de redução 
da pobreza para países menos desenvolvidos. E, devido aos recur-
sos muito ricos dos arrozais e das águas, a Associação dos Países 
da Ásia do Sudeste (APASE), incluindo Myanmar, tem um grande 
potencial de desenvolvimento da indústria do arroz e peixe. Além 
disso, o projeto incentiva a integração das mulheres e a promoção 
da igualdade de gênero em todas as fases da cadeia da indústria 
do arroz em Mianmar (ODS 5, Igualdade de Gênero). Foi elabora-
do o relatório sobre o desenvolvimento da indústria do arroz em 
Mianmar, que é uma referência útil para aqueles que esperam co-
operar com várias partes interessadas na agricultura em Mianmar.
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