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RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de 

atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes. O objetivo deste projeto 

foi envolver os alunos nas etapas de reprodução e manejo das larvas de tambaqui (Colossoma 

macropomum), bem como estreitar a relação do Instituto com a comunidade local, através da 

distribuição dos alevinos e oferecer apoio técnico. Desde o início do segundo semestre de 2017 os 

alunos do curso técnico e tecnológico em aquicultura se revezaram na formação do plantel de 

reprodutores e no manejo dos viveiros. Em meados de outubro os discentes realizaram as técnicas 

de indução hormonal e extrusaram uma fêmea e dois machos de tambaqui, resultando um total de 

530g de ovos, sendo 70% fertilizados. Os ovos foram incubados e monitorados no laboratório de 

reprodução do Campus Amajari. As larvas foram transferidas para os viveiros até tornarem-se 

juvenis e prontas para a distribuição aos piscicultores da região. Ao longo de todo o projeto de 

ensino as atividades desenvolvidas foram relacionadas as disciplinas específicas do curso, tais como 

fisiologia, nutrição, reprodução, manejo e extensão. Os discentes realizaram o cadastramento dos 

piscicultores e davam as primeiras orientações técnicas no momento do recebimento dos alevinos. 

No total foram distribuídos 10 mil alevinos para pequenos produtores do Amajari. O ensino teórico 

aliado às práticas contribuíram com a formação crítica, empreendedora, sustentável e técnica dos 

discentes dos cursos em Aquicultura do Campus Amajari, possibilitando a vivência das rotinas da 

aquicultura e preparando para o campo profissional e autônomo. E ainda, a contribuição do Campus 

Amajari na distribuição de alevinos e orientação técnica aos produtores locais.   
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