
3º Dia de Campo em Piscicultura

O Campus de Alegre, no dia 18 de junho, realizou em suas instalações o 3º Dia de Campo 
em Piscicultura.  A idéia de realização do evento nasceu da parceria do Ifes - Campus de Alegre 
com  a  Nutriave,  empresa  importante  no  ramo  de  alimentos  e  suplementos  para  animais  de 
produção. Através dessa ação, foram estabelecidas parcerias com a Prefeitura de Alegre, com a 
empresa Bioalevinos (que trabalha com a produção de alevinos de tilápia locada em Ibiraçu – ES) 
e com o SEBRAE, que sempre está envolvido nesses momentos de difusão do conhecimento e a 
Cooperativa  dos  alunos  do  Ifes/Campus  de  Alegre.   O  empenho  conjunto  de  todas  essas 
instituuições é que ajudaram a tornar esse momento real e proveitoso, aos participantes. 

O Campus  de  Alegre  conta,  há  mais  de  20  anos,  com uma excelente  estrutura  para 
trabalhar com organismos aquáticos de produção. São 3,5 hectares de lâmina d’água distribuídos 
em 27 viveiros. Além disso, possui laboratórios de reprodução de espécies de corte, laboratório de 
apoio, de planctologia, de análise de alimentos, de microscopia e processamento de alimentos de 
origem  animal.  O  campus  dispõe  também  dos  seguintes  setores:  Carcinicultura,  sob 
responsabilidade do Prof. M.Sc. Bruno de Lima Preto; Planctologia, sob responsabilidade do prof. 
D.Sc. Atanásio Alves do Amaral;  Ranicultura sob responsabilidade do professor M.Sc. Claudio 
Barberini Camargo Filho; Nutrição e Espécies Ornamentais, sob responsabilidade do Prof D.Sc. 
Pedro Pierro Mendonça. 

Desde o ano de 1997, o campus vem se dedicando oficialmente à atividade de aquicultura, 
com a oferta dos seguintes cursos: formação continuada (especialização técnica) em pisicultura, 
Técnico em Aquacultura, Técnico em Aquicultura e Tecnólogo em Aquicultura. O último é um dos 
poucos cursos de nível superior em Tecnologia em Aqüicultura no Brasil e é um dos mais antigos, 
apesar de no Campus de Alegre ter apenas seis anos de existência e ter formado três turmas com 
total de 64 alunos, muitos já inseridos no mercado de trabalho.

O evento contou com um público de 120 pessoas entre produtores rurais,  ex-alunos e 
alunos do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura e pessoas interessadas, entre essas o 
Gerente de Pesca e Aquicultura do Espírito Santo,   Alcestes Ramos Filho e  o Secretario de 
Agricultura do município de Alegre, Srt. Alexandre Nazário.



Durante o período da manhã, 04 (quatro) estações foram realizadas: Produção de Peixes 
Nativos (Prof.  Dr.  Levy Carvalho Gomes – UVV); Manejo Prático de Alevinos (Prof.  Dr.  Pedro 
Pierro Mendonça e alunos do 5º período do Curso de Tecnólogo em Aquicultura  Ifes – Campus de 
Alegre); Rações Adequadas por Fases de Produção (Dr. Marcelo Fanttini Polese) e Mercado de 
Piscicultura no ES (Amilton Neves – Supervisor Tecnico Comercial NUTRIAVE). 

O evento se encerrou às 12h30min, com um almoço ofercido pela organização do evento, 
quando  todos  os  participantes  puderam  interagir  e  trocar  experiênciais,  alcançando  assim  o 
objetivo maior do evento: aproximar e difundir conhecimento a todos os interessados.
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