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RESUMO: O estado do Pará apresenta elevado potencial aquícola pela abundância de 

recursos hídricos e pela quantidade de espécies nativas de interesse econômico para piscicultura. 

Entretanto, apesar desse potencial não desponta na produção aquícola em relação aos outros 

estados. O objetivo deste trabalho foi dar continuação ao processo de capacitação de discentes e 

piscicultores sobre a reprodução de peixes visando a transferência de tecnologia para escala 

produtiva local, aprimorando o material didático e promovendo a interação do discente com os 

piscicultores, através da troca de informações e uso de técnicas em reprodução. Durante o primeiro 

período de desenvolvimento deste plano, foi feito estudo teórico sobre reprodução de peixes, 

através de levantamento bibliográfico pertinente ao assunto, para embasar o desenvolvimento das 

atividades práticas de reprodução, que foram realizadas em parceria com o LAMPOA-UFOPA e 

UAGRO- Santa Rosa -SEDAP. No decorrer da capacitação prática do discente, foi realizado a 

coleta de matrizes, observando-se o manejo correto de seleção dos reprodutores, o processo técnico 

de indução hormonal até a extrusão. Com os conhecimentos práticos obtidos durante a capacitação 

pelo bolsista, foi realizada uma roda de conversa, um minicurso, como também foi confeccionado 

um folder com informações sobre reprodução de peixes, onde foi repassado para os piscicultores no 

III Encontro para Produtores sobre Técnicas Alternativas em Aquicultura (EPAQUI), realizado na 

Cidade de Monte Alegre nos dias 16 e 17 de agosto de 2019. Este evento é idealizado pelo grupo de 

pesquisa Aquicultura no Baixo Amazonas e pelo Projeto de Extensão Multiplicadores em 

Aquicultura na Região Oeste do Pará, que ocorre anualmente visando a integração da academia 

junto a sociedade, de forma a contribuir com o desenvolvimento da piscicultura na região. A 

transferência de técnicas de reprodução para os piscicultores pode vir a ser um dos elos mais 

rentáveis na piscicultura além da integração necessária da academia e o setor produtivo, pois 

quando capacitado tecnicamente o piscicultor poderá reconhecer os caminhos para gerar a demanda 

por alevinos com boa qualidade, garantindo assim maior crescimento e produção no setor aquícola 

da região Oeste do Pará. 
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