
Sucesso na GRANEXPOES 2011

Na semana passada  foi  realizada  a  GRANEXPOES 2011,  exposição 
agropecuária  em  Carapina  –  Serra,  que  trouxe  ao  público  varias  atrações 
relacionadas às varias áreas da produção animal e vegetal.  O Curso Superior  
de Tecnologia em Aquicultura do IFES  Campus de Alegre marcou presença 
com um estande demonstrativo do curso e com suporte técnico para exposição 
dos peixes de corte e peixes ornamentais provenientes do campus de Alegre.   

O estande do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura foi montado 
para levar ao público que o visitava informações sobre o Curso Superior de 
Tecnologia  em  Aquicultura  e  informações  sobre  questões  relacionadas  à 
produção de organismos aquáticos, através da exposição de algumas matérias 
que são utilizados para produção de peixes, camarões e rãs.

Alem desses materiais o estande também demonstrou na prática como é 
feita a reprodução de duas espécies de peixes ornamentais, o acara bandeira e 
o Beta, peixes tradicionalmente vendidos pelos mercados de pet. Além dessa 
prática  o  estande  também  apresentou  o  camarão  de  água  doce 
(Macrobrachium  rosenbergii),  levando  ao  público  exemplares  adultos  e 
demonstrando diferenciações de sexo. 



Outra atração de grande importância foi à montagem de um sistema de 
circulação  de  água  fechado  para  produção  de  organismos  aquáticos, 
demonstrando a pratica da aquicultura sustentável, onde os alunos do Curso 
Superior  de  Tecnologia  em  Aquicultura  demonstravam  conceitos  de 
sustentabilidade para o publico visitante.

Um  momento  que  chamou  muito  a  atenção  de  quem  passava  pelo 
estando durante a exposição foi à degustação de produtos a base de peixe 
defumado (salame,  linguiça,  mortadela  e  pasta  de  peixes)  que  os  próprios 
alunos fizeram em sala de aula, na matéria de Culinária e Buffet de Produtos 
da Água, e levaram para GRANEXPOES 2011. Todos os quatro produtos foram 
muito  elogiados  e  bem  aceitos  pelos  degustadores.  O  produto  teve  tanta 
aceitação que os chefes de cozinha do espaço gourmet, chamaram os alunos 
para demonstrar como era feita as receitas e fazer uma degustação logo após 
a explicação sobre a elaboração dos mesmos.

O outro motivo para o qual os alunos do Curso Superior de Tecnologia 
em  Aquicultura,  foram  levados  a  GRANEXPOES  2011,  era  dar  suporte  a 
exposição de peixes do espaço das águas, que foi formado por 12 aquários de 
200L, um aquário de 2000L, dois tanques de 3000L e um tanque de arremesso 
de 20m de comprimento x 2m de largura x 0,8m de profundidade. Os alunos 
foram incumbidos de passar informações sobre as 14 espécies ornamentais 
que foram expostas e as 14 espécies de peixes de corte, sendo nos dois casos 
espécies  nativas  e  exóticas  sempre  usadas  comumente  nas  produções  de 
organismos aquáticos. 



Por esse espaço passaram mais de 4 mil crianças de escolas da rede 
pública, além de um número considerável de pessoas interessadas no assunto, 
entre  elas,  alunos  de  outros  cursos  superiores,  produtores  de  peixes  e  de 
camarões, técnicos que trabalham na área e professores de outras instituições 
que trabalham com aquicultura.

A equipe do curso superior de tecnologia em aquicultura agradece, mais 
uma vez, à direção do Campus de Alegre que contribuiu muito com o sucesso 
do evento dando todo suporte necessário para a realização desse evento, aos 
funcionários  do  mesmo  campus  que  se  envolveram com os  compromissos 
assumidos por Alegre, à organização da GRANEXPOES, no nome do Pedro 
Paulo, Pedro Fabiano, Alcestes e todos que estavam envolvidos no evento, e 
para finalizar, agradecer ao professor Bruno de Lima Preto e aos alunos do 
Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura,  Lucas de Brites Senra, Simey 
Pires  Stoffel, Felipe  Aparecido  Gabriel  de  Miranda,  Lucas Pedro  Gonçalves 
Junior,  Samuel  Louzada  Pereira, Marcelo  Darós  Matielo,  Ismael  Rafane  da 
Silva Amorim e Daniela Souza.
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