
O WWF-Brasil é uma organização não 
governamental brasileira dedicada 
à conservação da natureza com os 
objetivos de harmonizar a atividade 
humana com a conservação da 
biodiversidade e promover o uso 
racional dos recursos naturais em 
benefício dos cidadãos de hoje e das 
futuras gerações. O WWF-Brasil, 
criado em 1996 e sediado em Brasília, 
desenvolve projetos em todo o país 
e integra a Rede WWF, a maior rede 
independente de conservação da 
natureza, com atuação em mais de 
100 países e o apoio de cerca de 5 
milhões de pessoas, incluindo afi liados 
e voluntários.

Visite: www.wwf.org.br
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Associação de Curtimento e 
Confecção de Pele de Peixe

>> Art-Peixe



Histórico

A partir de ofi cinas para aproveitamento 
e reciclagem da pele de peixe, realizadas 
em Mato Grosso do Sul, em 2002, 
surgiu a Associação de Curtimento e 
Confecção de Pele de Peixe (Art-Peixe), 
em Miranda (MS), formada por membros 
da comunidade pesqueira.

Desde o mesmo ano, o WWF-Brasil, por 
meio do Programa Pantanal Para Sempre, 
desenvolve parcerias com associações 
de artesanato em pele de peixe, com 
o objetivo de incentivar a promoção 
do desenvolvimento sustentável aos 
pescadores nas cidades de Miranda, 
Coxim e Corumbá.

A Associação Art-Peixe tem por fi nalidade 
despertar o interesse e a mobilização 
dos pescadores para uma alternativa de 
geração de renda, oferecendo ofi cinas de 
artesanato e cursos de alfabetização.

Identidade Cultural

A oportunidade de exercer uma atividade 
que está mergulhada no seu universo 
social e ambiental refl ete-se nos produtos 
confeccionados pela Art-Peixe, que 
manifestam a identidade cultural dos 
artesãos e artesãs de Miranda.

Ações alternativas de geração de 
emprego e renda, como as promovidas 
pela Art-Peixe, também proporcionam aos 
trabalhadores um importante papel de 
incentivo à capacitação para a busca de 
novas conquistas profi ssionais.
 

Produção

O benefi ciamento da pele de peixe 
e seus derivados visa transformar o 
que antes ia para o lixo em produtos 
artesanais. As peles são submetidas 
à limpeza, curtimento – esta etapa 
feita com extratos vegetais, como 
óleo de coco e mocotó - tingimento, 
engraxe, pré-acabamento e 
acabamento fi nal.

Atualmente, a Associação Art-Peixe 
confecciona diversas peças, tais 
como mantas, bolsas, cintos, capas 
de agendas, porta-moedas, chinelos 
e sandálias. O artesanato vem aqui 
suprir as necessidades básicas e 
aspirações econômicas e culturais 
dos grupos envolvidos, durante o 
período de defeso. 

Encomendas:

Associação de Curtimento e Confecção de 
Pele de Peixe de Miranda - Art-Peixe
End.: Av. Costa Marques, 678 - 79380-000 - Miranda (MS) - Brasil, 
Tel: (67) 3242.1735  |  E-mail: artpeixemiranda@hotmail.com
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