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GABINETE DO PREFEITO 

 

PROJETO: REPOFLORA  

 

REPOVOAMENTO DE PEIXES E REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR 

DOS RIOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT 

 

Em agosto de 2018 a prefeitura do município de Sorriso - MT, através do Chefe 

de Gabinete Celso Marcon, Prefeito Ari Lafin, Vice-prefeito Gerson Bicego, Secretário 

de Agricultura e Meio Ambiente Márcio Kuhn, Reinaldo Chefe departamento de 

fiscalização - Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), SAMA, Lúcia Korbes Drechsler 

Secretária de Educação e Cultura, Secretária de Assistência Social Jucélia Gonçalves 

Ferro, Secretário de Esporte e lazer Emílio Brandão Júnior, e as demais Secretarias que 

compõe a Administração, realizou a primeira reunião dia 21/08/2018, no Gabinete do 

Prefeito. 

 

Convidados que estiveram presentes e se colocaram á disposição como 

colaboradores:   

Policia Militar, Corpo de Bombeiros, IFMT, LIONS, Rotary Club, Rotary Ouro 

Verde, SAMA,  CAT, Secretaria de Educação e Cultura, representantes de pescadores 

esportivos e comerciantes local.   

 

Projeto repovoamento: 

Na primeira reunião foram separados nove grupos temáticos: 

1- Educação ambiental;  

2- Fiscalização e conservação; 

3- Técnicos e pesquisas; 

4- Produção alevinos de espécie da nossa bacia; 

5- Comissão para angariar recursos;  

6- Reflorestamento produção de mudas e plantio;  

7- Repovoamento soltura de alevinos; 

8- Logística; 

9- Apoio operacional. 
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Turismo 

Além de repovoamento e reflorestamento, o projeto destaca-se pela 

complexidade:  

Busca também fomentar o turismo, com vários seguimentos sendo beneficiados, 

reflexos na rede hoteleira, comércio local de produtos do gênero, como também na área 

alimentícia de bares restaurantes e lanchonetes. 

 

Geração de empregos 

Pescadores profissionais, comerciantes de produtos e equipamento do gênero, 

rede hoteleira, e gastronômica recebendo cursos de capacitação junto ao SEBRAE, 

adaptando e capacitando-os para atender em conjunto com agências de viagens – “o 

turismo”. 

 

Parceiros 

O projeto por ser complexo, necessita da busca e empenho de novos 

colaboradores, que serão convidados, como: SEBRAE, agências de turismo de todo o 

país, SENAI,  proprietários de lanchonetes e restaurantes, rede hoteleira, Sindicato 

Rural, Sindicato dos trabalhadores Rurais, Produtores de peixe, SEMA, Poder Judiciário 

e Ministério Público. 

 

Conscientização e opção de lazer   

Criar desenhos ilustrativos de preservação do meio ambiente para junto com a 

Secretaria de Educação e Cultura desenvolver com nossas crianças da rede de ensino, 

para serem coloridos, a mensagem se torna mais forte e eficaz quando são passadas 

diretamente entre pais e filhos, e é através destas crianças a busca deste objetivo, 

levando para seus familiares á ideia da conscientização do destino correto dos nossos 

lixos, preservação e reflorestamento e repovoamento do nosso meio ambiente, e não 

fazer pesca predatória, onde teremos uma grande opção de lazer para  com familiares 

nos finais de semana desfrutar da natureza bem pertinho de nossas casas.  

 

Importância do projeto na área econômica e esportiva 

Um esporte com cerca de 60.000.000 (sessenta milhões de pessoas) que tem a 

pesca como hobby, economicamente falando, a importância aumenta quando vemos 

informações como esta, no mesmo mês de agosto de 2017, quando foi feito a primeira 
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reunião, o site Airbnb divulgou um relatório mostrando que existe uma mudança na 

tendência de comportamento de quem viaja  pelo Brasil em busca de lazer, segundo 

estudos apontam o crescimento de um turismo mais ecológico e menos acelerado, fora 

dos centros urbanos. 

O público jovem é grande, mas não é o principal. “A faixa etária média dos 

pescadores esportivos está entre 40 e 60 anos, em sua maioria homens, servidores 

públicos, empresários, advogados e aposentados”.   

 

Turismo de pesca está crescendo 

Existem várias Bacias Hidrográficas no Brasil, a Bacia Amazônica, Bacia do 

Paraguai, e Tocantins abrange o Estado do Mato Grosso e quando falamos em bacias 

deste Estado falamos também em pesca, Sorriso e está na Bacia Amazônica, onde 

pescadores que tiveram o prazer de ter feito uma pescaria em um dos nossos rios ou até 

mesmo no Pantanal mato-grossense, ou na Bacia do Tocantins, guardam em suas 

memórias muita emoções e adrenalinas inesquecíveis. 

Quando falamos de Bacia AMAZÔNICA e TOCANTINS remetemos também 

ao Estado do Mato Grosso, onde centenas de milhares de pessoas dizem que já foram 

pescar em Mato Grosso ou que querem ir pescar lá, são inúmeras histórias e fotos que 

registram pescarias bem sucedidas, onde grandes espécies de peixes que  foram 

capturados: JAÚS, PIRAÍBAS, PIRARUCUS, PINTADOS, CACHARAS, 

TAMBAQUIS, MATRINXÃNS, TRAIRÕES PACÚS, PIRARARAS entre outros... 

Bacia do Paraguai que também tem parte dela no Estado do Mato Grosso 

contempla muitas outras espécies como o DOURADO, PACÚ CARANHA, 

BARBADO, PIRAPITANGA, PIAUÇÚ, PACÚ PEVA PIAU TRÊS PINTAS, entre 

outros... 

Destes peixes citados a maioria sumiram do cenário em nossos rios e também 

das histórias e dos registros fotográficos, raramente se consegue hoje em dia a façanha 

de fisgar um bom exemplar, isto acontece em razão da ação devastadora e desastrosa da 

ação humana para com o meio ambiente, entre elas: Na pesca predatória, 

desmatamento das matas ciliares, poluição chegando até os rios, esgotos sem 

tratamento sendo lançados diretamente nos rios, empresas sendo instaladas que 

causam grandes impactos ambientais como as Usinas Hidrelétricas entre outros...   

Este projeto é muito ambicioso, ele não pensa apenas no Município de Sorriso 

mas a nível Estadual e também não apenas no repovoamento dos peixes, 
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reflorestamento das matas e fomentação do turismo, mas principalmente na 

conscientização das bases,  através da interação e integração de nossas crianças das 

redes de ensino, para com isto constituir uma nova concepção de tratarmos nosso meio 

ambiente, formar uma nova geração onde cada criança já cresça ajudando a proteger o 

meio ambiente,  que esta possa acompanhar a soltura dos peixes nos rios, que esta 

criança seja um soldado fiscalizador daqueles que já são adultos mas ainda tem o hábito 

de  jogar nas vias públicas seus pequenos lixos, que para estes são apenas um simples 

papel de bala, mas infelizmente este lixo tem o seu destino, os nossos rios, que cada 

criança plante, adote e cuide de no mínimo duas árvores, uma nativa e outra frutífera, 

acompanhe seu crescimento para que daqui poucos anos tenha orgulho de estar ali 

contemplando e registrando em fotos os passarinhos que estarão ali se alimentando da 

árvore que ele cuidou, numa ação e conscientização de que não devemos prender 

passarinhos em gaiolas (mas devemos  plantar arvores que os passarinhos vem). 

Dentro desse universo, o turismo precisa ser resgatado e o Estado do Mato 

Grosso precisa ser novamente  lembrado como uma grande opção de lazer e turismo a 

nível Nacional e Internacional,  já somos destaque e referencia na produção de grãos e 

do agronegócio, queremos ser referencia também e destaque na preservação do meio 

ambiente, para que isto ocorra somente com a união de vários segmentos na soma de 

esforços para que se torne realidade, e um dos principais parceiros neste projeto que 

poderá nos ajudar tornar isto uma realidade, é o nosso Govenador do Estado do Mato 

Grosso Sr. MAURO MENDES. 

Todos ganham com isto, tanto em lazer como economicamente, não precisamos 

fazer cota zero em todas as espécies, mas algumas espécies são sim extremamente 

necessárias serem proibidas de serem abatidas, incentivar a prática de pesca esportiva é 

o caminho, mas não proibir o consumo consciente e moderado, já que esta prática se 

destaca e vem crescendo a cada ano, resultados do trabalho intensificado de fiscalização 

e também da conscientização por parte das agências de viagens especializadas, que 

também se preocupam com a preservação para que possam ter cada vez mais 

interessados em pacotes de viagens que contam com pousadas e barcos hotéis, são 

empresários que têm acreditado e investido muito em estrutura, proporcionando cada 

vez mais conforto para os pescadores. 

Outro ponto que vem ganhando destaque são os amantes da atividade não 

predatória – predominante no país – estão se sensibilizando com a importância de 

manter um bom relacionamento com a natureza e procuram preservar e respeitar o meio 
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ambiente, isto não significa sermos a favor da cota zero, a maioria das pessoas querem 

comer peixe, porém que seja feita de forma consciente e não predatória, respeitando as 

leis já existentes que estabelece quantidade de cinco quilos por pessoa, isto é mais do 

que suficiente. 

 

Início do projeto 

O início do projeto se deu devido ao déficit na área de lazer em nosso município, 

aliado ao crescimento populacional, proporcionando não só o repovoamento de peixes 

em nossos rios, como também faz com que a sociedade se mobilise na busca de 

alternativas para que famílias possam desfrutar principalmente aos finais de semana, 

quando isto é possível associado com a possibilidade de também fazer algo em prol do 

nosso meio ambiente se tornar uma idéia ainda mais interessante, é o que promete o 

projeto de repovoamento e reflorestamento, a pesca se desenvolve tanto como 

alternativa potencial econômica seja na comercialização, como no turismo praticado por 

um grande número de pessoas na forma de lazer ecológico ou por meio da atividade 

desportiva, como na área gastronõmica em bares, lanchonetes e restaurantes. 

Exemplo maior é o Matrinxã (Brycon cephalus), que já foram muito abundantes 

nas águas dos nossos rios em Sorriso- MT, e considerado atrativo mais rentável devido 

a carne suculenta e deliciosa,  presente na gastronomia em ocasiões sociais ou familiares 

dos moradores. 

Contudo, a prática inconsequente com métodos predatórios e inadequados gerou 

uma visível redução populacional dos cardumes motivada pela frágil fiscalização dos 

órgãos aliada à falta de consciência ambiental dos pescadores. 

 Diante do declínio ecossistêmico, nascera, em 2017, o projeto idealizado e 

coordenado pelo Gabinete do Prefeito Ari Lafin, com objetivo de restabeler o equilíbrio 

ecológico. 

 Entre as ações aplicadas, destacam-se as operações intensificadas de 

fiscalização regionais. Solicitar junto ao Ministério Público com Judiciário que já 

passou a converter as transações penais, principalmente dos crimes ambientais, em 

recursos financeiros para a compra de alevinos de espécies nativas que são utilizados no 

processo de repovoamento dos rios. 

 Na busca de uma participação integrada de instituições, sociedade e voluntários 

promover anualmente uma grande festa em nosso município com soltura de peixes, com 
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tamanhos que variavam entre 15 e 18 centímetros, produzidos e cultivados em tanques 

de criação da facultade IFMT. 

 A proposta tem conquistado apoio de instituições socialmente responsáveis em 

Sorriso, localizado no Estado de Mato grosso, é um município de apenas 34 anos de 

emancipação político – administrativa, mas cresce 10% ao ano, e atualmente ultrapassa 

os 100 mil habitantes, cada dia chegando mais pessoas de todo o país, junto com o 

desenvolvimento acelerado, oportuno e muito importante pensarmos não só na 

preservação do nosso meio ambiente, como também em criar opções de lazer para a 

população,  o  projeto tem um formato que segue exemplos de outros municípios que 

deram certo, exemplo, São José do Rio Claro, Fortalecida em 2015 como ‘Associação 

Peixe Vivo de São José do Rio Claro-MT’, a iniciativa aplica cerca de R$ 100 mil por 

ação e já depositou cerca de um milhão de alevinos nos Rios Claro e Arinos, 

financiados por meio das penalidades judiciárias tramitadas no Juizado Especial e 

patrocinadores institucionais que acreditam na conscientização sobre a necessidade de 

preservação dos recursos naturais de toda a região. 

Por isto a nescessidade da união de vários seguimentos de nossa sociedade em 

prol deste projeto, só assim teremos exito em abranger seus objetivos que são: 

Reflorestamento com árvores nativas, Repovoamento de peixes, concientização e 

participação de nossas crianças através da rede de ensino na preservação do meio 

ambiente, geração de emprego, fomentar o turismo, gerar receita para o município, 

incentivar á prática do esporte de pesca, proporcionar lazer, aquecer o comércio local, 

divulgar o nosso município mais ainda,  através das agencias de viagem em todo Brasil. 

 

SEBRAE 

Solicitar junto ao SEBRAE cursos de capacitação e conscientização aos 

ribeirinhos que vivem da pesca, no sentido de preparo-los e deixa-los aptos para atender 

turistas, trabalhando como piloteiros e guias de pesca, econômicamente falando, é muito 

mais lucrativo e rentável do que o abate e venda do pescado. 

 

SEMA  

Solicitar o acompanhamento na reprodução de alevinos, onde as espécies 

matrizes serão capiturads da nossa Bacia hidrográfica, em parceria com a Faculdade 

IFMT para serem inseminadas para a reprodução dos alevinos, além do controle da 

quantidade de cada espécie que será repovoada nos rios, acompanhamento este 
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necessário para que não haja um desequilibrio ecológico no sistema, esta preocupação 

visa asegurar para que as ações ocorram sempre dentro do que é permitido por lei e não 

sejam penalisadas inclusive com multas por danos ao meio ambiente. 

 

 

 

PRIMEIRA REUNIÃO EM 21/08/2018 
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COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPERVISÃO  E  DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS : ASSSISTENTE 

SOCIAL – VANIA MONTRÁZIO MARCON 

CONTRIBUIÇÃO DA ARTISTA PLASTICA - TAÍS G. SILVA 

 

OS PEIXES COM RIOS SUJOS 

 

           OS MOSQUITOS E A DENGUE 

 

MATÉRIAS PARA SEREM COLORIDOS NAS 

ESCOLAS 

  

RIOS POLUÍDOS 

 

PESCAR GRANDES QUANTIDADES 

 

 

JOGAR LIXO NAS RUAS VAI PARAR NOS RIOS     REFLORESTAMENTO E SOLTURA DE ALEVINOS 
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FAZENDA DE EXPERIMENTOS E PRODUÇÃO DE 

PEIXES DA IFMT 
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REUNIÃO REALIZADA NO RECANTO DA VIOLA 

EM 09/12/2020 
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REUNIÃO REALIZADA NA CÂMERA MUNICIPAL 

DE SORRISO EM 15/12/2020 
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Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos a Vossa disposição para sanar 

quaisquer dúvidas ao passo em que despedimos renovando votos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorriso - MT, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

______________________________ 

Celso Marcon 

Chefe de Gabinete 

 

E-mail: celsomarconsorrisomt@hotmail.com 

Telefone: (66) 99929-5093 

mailto:celsomarconsorrisomt@hotmail.com

