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Empaer comercializa 70 mil
alevinos em apenas um dia

Henrique Pimenta | Seaf MT

Na Estação de Piscicultura
da Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer),
localizada no município de
Nossa Senhora do Livramento
(42 km ao Sul de Cuiabá), na
sexta-feira (19.01), foram
comercializados 70 mil alevinos de tambacu e tambatinga. A
temporada de venda de alevinos
para recria e engorda já começou e contou com a presença de
45 produtores rurais. A previsão
é comercializar 600 mil alevinos até o final do mês de abril.
O produtor rural Otavino
Ferreira Grapiúna, do município de Poconé, da
Comunidade Campina de
Pedra, possui em sua propriedade dois tanques e comprou
2.900 alevinos de tambacu
para recria e engorda. Em
2002, a piscicultura começou
como lazer e para consumo da
família e hoje é uma atividade
de renda. Somente no ano
passado vendeu aproximadamente 400 quilos de peixe
limpo por R$ 8,00 o quilo,
com uma renda de R$
3.200,00. Otavino explica que
em sete meses o tambacu
chega a pesar um quilo e em 12
meses acima de dois quilos.
“Estou satisfeito com a
atividade e toda produção tem
mercado garantido”, enfatiza.
O engenheiro agrônomo,
Nelson Borges de Barros,
adquiriu quatro mil alevinos de

tambacu para repovoar sete
tanques, na propriedade da
família que está localizada no
município de Barra do Bugres,
no Distrito de Currupira.
Borges comenta que a criação
de peixes é para atender o
cardápio do restaurante que
possuem no município. Ele e
mais seis irmão trabalham com
a atividade há mais de 15 anos e
o peixe é abatido com mais de
1,5 kg. “É a primeira vez que
compramos alevinos na
Empaer e tomamos essa
decisão, devido à qualidade e a
isenção de doenças”, esclarece
Nelson.
A produtora rural Shirley
Rodrigues da Silva e seu
marido Ovídio Pereira da Silva
compraram quatro mil alevinos
de tambatinga para criar em
quatro tanques de peixe,
localizados no município de
Nossa Senhora do Livramento,
na Comunidade Campo
Alegre. De acordo com Shirley,
trabalham com a venda de
peixe há mais de três anos e
sempre compraram na Estação
de piscicultura da Empaer.
“Em apenas oito meses de
cultivo retiramos peixe
pesando 1,5 kg e comercializamos por R$ 5,00 o quilo do
pescado inteiro”, explica
Shirley.
Atividade rentável
O chefe da Estação de
piscicultura, Antônio Claudino
da Silva Filho, fala que os
produtores antes de adquirirem
os alevinos recebem informa-

ções sobre a criação e os
cuidados necessários para
tornar a atividade um negócio
que tenha lucro e renda. No
primeiro dia foi disponibilizado aos interessados alevinos
medindo de três a cinco
centímetros pelo preço de R$
230,00 o milheiro e de cinco a
oito, R$280,00. Ele ressalta
que na próxima semana poderá
ter alevinos medindo de oito a
dez centímetros por R$ 330,00
o milheiro.
Com objetivo de auxiliar na
produção de peixe, o engenheiro de pesca da Empaer, Enock
Alves dos Santos, destaca que
vários fatores são importantes
para o crescimento e sucesso da
atividade, bem como: manejo,
alimentação e nutrição de
peixes, qualidade e oxigênio da
água, temperatura, densidade
por metro quadrado, controle
no cultivo de alevinos e outros.
Enock fala que a piscicultura
pode render até 25% de lucro
para os produtores rurais, mas é
necessário receber orientações
técnicas para começar na
atividade.
Segundo Santos, o Estado
de Mato Grosso tem uma
produção de 75 mil toneladas
de peixes por ano, cultivados
em tanques, e que a implantação de um projeto de piscicultura na propridade rural pode
levar até oito meses. “Nosso
clima é muito bom para o
cultivo de peixe e em menos de
um ano está pronto para o
abate”, enfatiza.
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Empaer faz demonstração sobre a enxertia
da castanheira em Várzea Grande
Rosana Persona /Empaer/MT

A Empresa Mato-grossense
de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer)
realiza no dia 26 de janeiro, às
10h, uma demonstração prática
sobre a enxertia de castanha-dobrasil. O plantio da muda será
feito em vasos (viveiro) e no
solo (campo), no município de
Várzea Grande, na Comunidade
Souza Lima, no viveiro do
proprietário Arnold Luyten. O
objetivo é mostrar para aos
técnicos e agricultores a
tecnologia adequada para o
sucesso do cultivo da castanheira.
Atualmente não existe muda
enxertada de castanha com
enxerto em recipiente de saco
plástico ou vaso disponível no
mercado. O pesquisador da
Empaer, Eliazel Vieira Rondon,
informa que toda tentativa de
enxertia não teve sucesso. E
explica que serão realizadas
duas modalidades de enxertia,
uma em placa com a gema
intumescida e a outra pelo
método de garfagem onde parte
de um galho sem folha é
introduzido no caule da muda
em forma de cunha e amarrada
com fita plástica transparente.
“Após 15 dias do plantio será
feito a decapitação do cavalo
para forçar a brotação do
enxerto. Depois de 30 dias,
vamos avaliar e conferir a
melhor técnica aplicada”,
salienta.
Para enxertia da castanheira
será utilizado o clone “Manoel
Pedro I”, do jardim clonal do
campo experimental da
Empaer, localizado em Rosário
Oeste. Desde 1993 são realizadas pesquisas e já foram
introduzidos no mercado oito
materiais genéticos para plantio
da castanha-do-brasil no
Estado. O pesquisador explica
que os trabalhos da Empaer vêm
priorizando a seleção de
material promissor, visando o
melhoramento genético para
aumento da produtividade e da
qualidade das castanhas.
A castanheira pode ser
propagada por sementes ou por
enxertia. Para estimular a

produção de castanha-dobrasil, a pesquisa desenvolveu
técnicas de produção de mudas
em menos tempo e com mais
qualidade. A castanheira
clonada produzida no campo
experimental foi obtida por
meio de processo de enxertia de
gema. Esse tipo de enxerto é
realizado quando a planta já
está no campo, após um ano de
plantio. “Duas vantagens das
plantas enxertadas são a
precocidade de produção e o
baixo porte. Ao contrário das
castanheiras comuns, não
enxertadas, que apresentam
porte alto e geralmente começam a produzir a partir dos 14
anos de plantio”, esclarece.
Segundo os resultados de
pesquisa em Rosário Oeste, a
floração começou aos cinco
anos e somente aos sete anos os
primeiros frutos vingaram.
Foram realizados experimentos
com 30 espécies florestais no
município de Sinop, sem
exertia, que frutificaram após
14 anos, e em Juína os primeiros
furtos enxertados floresceram
aos quatro anos.
Sistemas agroflorestais
De acordo com Eliazel, a
castanha é uma espécie promissora para a formação de sistemas agroflorestais, pela
qualidade de sua madeira e
pouca incidência de pragas e
doenças, sendo um importante
componente para reabilitação
de áreas abandonadas e degradadas. As amêndoas são fontes
de proteínas, carboidratos, óleo
e selênio.
A castanheira-do-brasil é
encontrada nos estados de
Roraima, Rondônia, Acre,
Amapá, Amazonas, Pará,
Maranhão e Mato Grosso. É
uma das espécies mais altas da
Amazônia, podendo atingir até
50 metros de altura.
Desempenha papel importante
na renda de milhares de famílias
residentes na floresta, ou em
áreas próximas, que realizam o
extrativismo e a comercialização dos produtos.

