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RESUMO 

 

 

Caracterização do mercado de aquariofilia no Rio Grande do Norte e a aquicultura 

ornamental de baixo custo de implantação  

 

A aquicultura ornamental é uma atividade em crescimento em todo mundo, pois agrega 

valor econômico, ambiental e social através daqueles que a praticam. Ainda são 

escassos os dados desse mercado, mas algumas pesquisas já vêm contribuindo para isso. 

No Rio Grande do Norte foi realizado um levantamento de todos os envolvidos no 

mercado da aquariofilia, entre produtores, lojistas e revendedores. Através de um 

formulário foi possível descrever o perfil desses envolvidos e a demanda em busca de 

apoio técnico e para a legalização de suas atividades. Mas para que haja fomento na área 

é preciso que ela seja reconhecida e para isso levantamentos em todo o Brasil são 

também necessários. A atividade de aquicultura ornamental em grande parte é 

caracterizada por produções de pequeno porte. Mesmo em pequenos espaços a atividade 

vem atraindo novos produtores e se mostrando viável economicamente. Pensando no 

desenvolvimento local de comunidades, de famílias de baixa renda e de estudantes 

recém-formados, neste trabalho foi proposta a implantação de seis módulos de 

produção, em áreas semelhantes às encontradas em diversas residências. A produção do 

peixe Betta, espécie que melhor se adapta a esse tipo de sistema foi apresentada como 

uma alternativa a este público alvo, para melhoria de renda sem, contudo, apresentar 

necessidade de manejo intenso ou até gasto em aquisição de estruturas. Ao final das 

montagens das estruturas, pode-se concluir que materiais reaproveitáveis ou de baixo 

custo podem ser aproveitados na produção do peixe Betta, mostrando que é possível 

obter retorno econômico, a baixo custo de implementação e ainda reutilizando materiais 

que estariam poluindo o meio ambiente; contribuindo para o a inclusão social, a 

autonomia, o desenvolvimento sustentável e a transformação social.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: pequeno produtor; peixe ornamental; reuso de materiais 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Characterization of the aquarium fishery market in Rio Grande do Norte and low cost 

ornamental aquaculture 

 

Ornamental aquaculture is a growing activity worldwide. It promotes economic gains, 

both environmentally and socially, through those who practice it. Data from this market 

is still scarce, but some research has already contributed to this. In Rio Grande do Norte 

a search was carried out of all those involved in the aquarium market, producers, 

resellers, and retailers. Through a questionnaire, it was possible to describe the profile 

of those involved, the demand for technical support and for the legalization of their 

activities. But for the real development of the area, it needs to be recognized and for 

that, researches throughout Brazil are also necessary. The activity of ornamental 

aquaculture is largely characterized by small productions. Even in small spaces the 

activity has been attracting new producers and proving economically viable. Thinking 

about the local development of communities, poor families and newly graduated 

students, in this work it was proposed the implementation of six production modules in 

areas similar to those found in several residences. The production of the Betta fish was 

presented as an alternative to the public for income improvement without the need for 

an intense management or high expense in acquiring structures. At the end of the 

assembly of the structures, it can be concluded that reusable or low-cost materials can 

be used in the production of Betta fish, showing that it is possible to obtain economic 

return, low implementation cost and still be reusing materials that would be polluting 

the environment; contributing to social inclusion, autonomy, sustainable development 

and social transformation 

 

 

 

KEY WORDS: small producer; ornamental fish; reuse of materials 
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DA LITERATURA 

 

A aquicultura, uma atividade antiga e difundida em todo o mundo, é responsável 

pela produção econômica de organismos aquáticos, de águas continentais ou marinhas e 

está dividida em dois segmentos: o cultivo de organismos direcionados para a 

alimentação humana e o cultivo para fins ornamentais (TLUSTY, 2002). 

O comércio mundial de peixes ornamentais, que movimentou cerca de US$ 500 

milhões em exportação entre os anos de 2014 e 2015 (COMTRADE, 2016) está em 

exponencial crescimento. Além de ser uma atividade de importância econômica capaz 

de gerar renda, a aquariofilia também possui valor social, gerando oportunidade de 

negócios, emprego, mão-de-obra e podendo contribuir para redução das desigualdades 

sociais. (RIBEIRO et al., 2010).   

O fortalecimento do comércio tem exigido cada vez mais originalidade: animais 

saudáveis, com cores vivas, com formatos diferenciados; e a produção em cativeiro vem 

ganhando seu espaço para atender esse mercado visando a produção lucrativa, o 

desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. 

No Brasil, a cadeia produtiva de peixes ornamentais é fundamentada, 

principalmente, na produção de espécies exóticas. Dentre as mais comercializadas, 

destaca-se o peixe Betta, Betta splendens, espécie ornamental de origem asiática 

(FishBase, 2018), que associa beleza, poucas exigências de manejo e rusticidade 

garantindo bons resultados ao cultivo. Sua capacidade de sobreviver com baixo teor de 

oxigênio dissolvido na água, devido à presença de um sistema acessório de respiração 

aérea, também lhe permite a criação em pequenos reservatórios (TATE et al., 2017). 

Para disseminar técnicas de cultivo, dessa e de outras espécies, ações vêm sendo 

propostas por universidades, centros de pesquisa e órgãos do governo, através de cursos 

profissionalizantes, minicursos práticos, pesquisa e apoio técnico. A realização de feiras 

para divulgação do aquarismo e organização do setor através de associações também 

vem sendo promovidas para fortalecimento do hobby (FARIA et al., 2016).  

No Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

através da Escola Agrícola de Jundiaí vem realizando um trabalho de extensão com os 

produtores, incentivando a organização e legalização dos cultivos, assim como das lojas 

relacionadas ao setor. A busca de soluções para problemas cotidianos por parte desses 

envolvidos tem permitido a interação, a troca de conhecimentos e possibiltando a 
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inclusão social, a autonomia, o desenvolvimento sustentável e a transformação social 

(BAVA, 2004). 

Em 2014 foi criada a Associação de Produtores e Lojistas de Organismos 

Aquáticos Ornamentais do Rio Grande do Norte (Cardume Potiguar), sem fins 

lucrativos, com o intuito de promover o crescimento do setor no estado. 

Apesar do potencial da região, que apresenta condições climáticas e de 

infraestrutura, não existem informações a respeito da cadeia produtiva ou 

comercialização das espécies. Semelhante ao que ocorre em todo Brasil, o real número 

de produtores, espécies produzidas ou número de vendas é subdimensionado, o que 

inviabiliza a atuação dos setores públicos e privados no desenvolvimento deste 

agronegócio (IGARASHI, 2016). 

Atualmente, uma das maiores feiras de aquarismo do Brasil acontece no Rio 

Grande do Norte: a FEAQUARN, idealizada pela Cardume Potiguar com apoio da 

Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN.  

Existem aproximadamente 41 envolvidos, entre pequenos produtores e lojistas, 

na cadeia produtiva do estado, e tem nessa atividade sua única fonte de renda, ou 

complementar ao seu orçamento. Acredita-se que as ações da Cardume Potiguar tem 

colaborado para o crescimento, mas trabalhos descrevendo e mensurando o tamanho do 

mercado e volume de produção são de fundamental importância.   

No RN, o comércio é a principal atividade da economia do Estado, entre os anos 

2010 e 2015 o PIB do RN alcançou a 5ª posição na região Nordeste e a 18ª no Brasil 

(IBGE, 2017). A contribuição do mercado de aquariofilia para este PIB ainda é 

pequena, mas com ações de fomento e pesquisa relacionados à área é possível o seu 

aumento.  

A viabilidade econômica para a produção de algumas espécies é descrita na 

literatura, desde a aquisição de terrenos, à construção de espaço físico e aquisição de 

material, porém, demonstram altos investimentos. O uso de materiais reciclados, 

reaproveitados, ou de baixo custo já é uma realidade nas pisciculturas ornamentais. Sua 

utilização se fundamenta, principalmente, na redução dos custos de implantação, 

podendo ser instalado por famílias de baixa renda e contribuindo com a preservação 

ambiental; permitindo que a produção de ornamentais seja uma atividade sustentável: 

ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.   

Nesse contexto, o trabalho teve por objetivo contribuir com informações 

relativas ao mercado de aquariofilia e aquicultura ornamental, bem como apresentar 
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alternativas à população para um desenvolvimento local através do mínimo de 

investimento e retorno econômico satisfatório.  

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo 

Programa, esta dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, Metodologia 

geral empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por dois capítulos que 

correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Cap. 1, 

intitulado Caracterização do mercado de aquicultura ornamental e aquariofilia no 

Rio Grande do Norte, está submetido ao Periódico Revista Gestão e Sustentabilidade 

Ambiental, portanto, está formatado conforme este periódico (Normas no site do 

referido periódico http://www.portaldeperiodicos.unisul.br); O Cap. 2, intitulado 

Estruturas alternativas e de baixo custo para cultivo de peixes ornamentais, está 

submetido ao mesmo periódico. 

 

 

METODOLOGIA GERAL  

 

 

Capítulo 1 

Diante de vários encontros com a Cardume Potiguar, que reúne a maioria dos 

produtores do estado e conta com o apoio técnico e do setor produtivo da UFRN,  foi 

possível obter um levantamento da realidade local e então desenvolver um formulário 

buscando atingir um maior número de pessoas, capazes de contribuir com informações 

sobre o papel que cada um exerce dentro da atividade de aquariofilia. 

Os formulários foram aplicados em contato face a face entre pesquisador e 

informante, entre os meses de outubro e novembro de 2017, no estado do Rio Grande do 

Norte. Junto, foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que elucida 

os objetivos da pesquisa e assegura os direitos dos participantes. 

O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa CEP/CONEP, sob o parecer nº 2.401.180. 
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Capítulo 2  

Na Estação de Aquicultura Prof. Sebastião Monte - da Escola Agrícola de 

Jundiaí -UFRN, em Macaíba/RN (05° 52' 35" S 35° 20' 35" O) foram montados seis 

módulos de produção de peixes ornamentais, com área de 20 metros quadrados cada, 

mostrando as diferentes possibilidades de sistemas produtivos. 

Os módulos apresentavam diferentes disposições e em cada um foi utilizado 

materiais novos, de baixo custo, reutilizáveis ou confeccionados. Os materiais foram 

adquiridos em lojas, em locais de reciclagem ou através de doação.  

A produção do peixe Betta splendens foi proposta avaliando a produtividade em 

cada módulo e ainda mostrando possibilidade de otimizar a produção.  
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CAPÍTULO 1 – Caracterização do mercado de aquicultura ornamental e aquariofilia no 

Rio Grande do Norte 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO DE AQUICULTURA ORNAMENTAL E 

AQUARIOFILIA NO RIO GRANDE DO NORTE 

Camila Fernanda Almeida de FARIA¹, Karina RIBEIRO2, Paulo Mário Carvalho 

de FARIA2, Cibele Soares PONTES2 

 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, 

59078-970, Natal/RN – Brasil. E-mail: camilaufrn@outlook.com; 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola Agrícola de Jundiaí, RN 160, 

Km 03, Macaíba/RN – Brasil.     

 

 

Resumo 

A expansão do aquarismo no Brasil tem impulsionado o desenvolvimento do 

setor de aquicultura ornamental, extrativismo e comércio de animais e 

produtos. Para tanto, é fundamental que haja uma identificação desse 

mercado, indicando o volume produzido e comercializado além de sua 

caracterização. Foram aplicados formulários entre produtores, lojistas, 

revendedores e distribuidores do Rio Grande do Norte com perguntas relativas 

ao perfil de mercado, produção, comercialização e legalização de suas 

atividades. Ao todo foram identificados 41 envolvidos na cadeia produtiva 

sendo a maioria produtores ou lojistas de pequeno porte. Os dados 

apresentados podem subsidiar políticas públicas de fomento, controle e 

fiscalização da atividade tornando a aquariofilia uma atividade sustentável e 

fortalecida nos diferentes elos da cadeia produtiva.  

 

Palavras-chave: aquicultura ornamental; pequeno produtor; agronegócio 
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CHARACTERIZATION OF THE ORNAMENTAL AQUACULTURE AND 

AQUARIUM MARKET IN RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Abstract 

The expansion of aquariums in Brazil has driven the development of the 

ornamental aquaculture sector, extractivism and trade in animals and products. 

For this, it is fundamental the identification of this market, indicating the volume 

produced and marketed and its characterization. Questionnaires were applied 

among producers, retailers, resellers, and distributors of Rio Grande do Norte 

with questions related to the market profile, production, marketing and 

legalization of their activities. In all, 41 were identified in the production chain, 

most of them being producers or small retailers. The presented data can 

subsidize public policies of foment, control and fiscalization of the activity 

making the ornamental fish market a sustainable activity and strengthened in 

the different links of the productive chain. 

 

Keywords: ornamental aquaculture; small producer; agribusiness 

 

 



17 

 

INTRODUÇÃO 

Avanços na pesquisa gerando conhecimento e tecnologia para a 

produção em cativeiro de espécies aquáticas ornamentais são crescentes, o 

que tem contribuído para o fortalecimento da comunidade científica, com 

aplicações para o setor produtivo, por meio de ações e projetos, disseminando 

a informação e contribuindo com o avanço do setor.  

Entretanto, devido à falta de informações quanto ao tamanho do 

mercado de aquariofilia, não existem dados precisos sobre o número de 

produtores, de lojas de aquariofilia, número de exemplares comercializados, 

etc. (DE ARAÚJO et al., 2017). As estatísticas nacionais são falhas, e a 

identificação de produtores por parte dos órgãos de controle, fiscalização e 

fomento são sempre subdimensionadas, o que inviabiliza a atuação dos 

setores públicos e privados no desenvolvimento deste agronegócio (IGARASHI 

et al., 2016). 

O comércio mundial de peixes ornamentais que movimentou cerca US$ 

500 milhões em exportação entre os anos de 2014 e 2015 (COMTRADE, 2016) 

tem se apresentado como uma alternativa promissora para a diversificação da 

renda, uma vez que exige pequenas áreas para produção, apresenta alta 

margem de lucro, protocolo de manejo conhecido para diversas espécies e de 

modo geral, curto período de engorda (FARIA et al., 2016a). 

 A aquariofilia, que faz parte do ‘Mercado Pet’ é um segmento que tem 

crescido em todo o mundo: Singapura é o maior exportador de peixes 

ornamentais (US$ 50.2 milhões), seguido da Espanha (US$ 34.6 milhões) e do 

Japão (US$ 30.4 milhões). O Brasil (US$ 13.5 milhões) saiu da vigésima 

primeira para a oitava colocação no mercado exportador em 2014 (FARIA et 

al., 2016b).  

No Brasil, algumas ações vêm sendo propostas pelas universidades, 

centros de pesquisa e órgãos do governo para disseminar a atividade, através 

da inserção de cursos profissionalizantes da área aquícola, com a realização 

de feiras e exposições para divulgação do aquarismo, e a organização do setor 

através de associações. 

No Rio Grande do Norte, em 2014, foi criada a Associação de 

Produtores e Lojistas de Organismos Aquáticos Ornamentais – Cardume 

Potiguar – que em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do 
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Norte têm objetivos para organizar a cadeia produtiva. Em 2017 a associação 

atingiu 28 membros entre produtores, lojistas, revendedores além de outros 

envolvidos nesse mercado. 

Nesse contexto, o trabalho teve por objetivo contribuir com 

Caracterização do mercado de aquicultura ornamental e aquariofilia no Rio 

Grande do Norte.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Reuniões com a Cardume Potiguar, que reúne a maioria dos produtores 

do estado e conta com o apoio técnico e do setor produtivo da UFRN, foram 

promovidas para a discussão sobre legalização da produção, boas práticas de 

manejo, e a explanação do projeto abordado.  

Diante destes encontros foi possível desenvolver um prévio estudo do 

processo produtivo local, através do acompanhamento das reuniões, 

conversas, visitas aos envolvidos na atividade e levantamento bibliográfico. Foi 

elaborado um formulário - cujo sistema de coleta de dados consistiu em obter 

informações diretamente do entrevistado (GOMES, 2015) - buscando atingir 

um maior número de pessoas capazes de contribuir com informações sobre o 

papel que cada um exerce dentro da atividade de aquariofilia no estado. 

 Um levantamento prévio apontou 41 envolvidos, entre produtores, 

lojistas e revendedores ou distribuidores, em função de nem todos os 

envolvidos na cadeia produtiva serem associados à Cardume Potiguar, foram 

feitas também uma série de visitas às lojas e produtores não associados, o que 

contribuiu para o número total de entrevistados. 

Utilizou-se um formulário adaptado de CARDOSO (2011) (Apêndice I), 

de caráter individual, semiestruturado, com perguntas acerca do perfil social de 

cada um dos envolvidos, características das atividades de cultivo, venda de 

produtos e animais, e legalização de suas atividades. Seguindo uma ordem de 

42 perguntas pré-estabelecidas, de múltipla escolha e de forma fechada e 

aberta, cuja ordem e redação são alteradas entre os blocos de indivíduos 

entrevistados (produtores, lojistas e revendedores).  

O presente estudo foi desenvolvido entre os meses de outubro e 

novembro de 2017, no estado do Rio Grande do Norte: municípios de Natal, 
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Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Mossoró, para levantamento de 

dados que caracterizem a aquicultura ornamental local.  

Os formulários foram aplicados em contato face a face entre 

pesquisador e informante seguindo o roteiro de perguntas preenchido pelo 

entrevistador, para que pudesse ser sanada qualquer dúvida, junto, foi 

entregue o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), que elucida 

os objetivos da pesquisa e assegura os direitos dos participantes, além de 

recolher a assinatura dos mesmos autorizando a divulgação das informações 

fornecidas, mantendo sigilo e confidencialidade sobre suas identidades. 

O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa CEP/CONEP, sob o parecer nº 2.401.180. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao todo foram aplicados 36 formulários (dentre os 41 identificados), 

sendo: 16 (45%) produtores, 17 (47%) lojistas e 3 (8%) revendedores. 

Predominou (94%) o gênero masculino, com idade de 18 a mais de 50 anos, 

casados (69%), que residem em imóvel próprio (61%), e 16% contam com o 

apoio familiar na atividade. A maioria dos entrevistados apresentou receio 

acerca de algumas perguntas, principalmente quando não eram membros da 

Cardume Potiguar. As principais preocupações observadas foram em relação 

às perguntas referentes a valores comercializados e legalizações, acredita-se 

que por medo de serem identificados ou sofrerem alguma fiscalização. 

Referente ao nível de escolaridade foi dominante o ensino médio 

completo entre os entrevistados (74%), que pode estar relacionado à 

proximidade das produções com os centros urbanos, o que também justifica o 

tamanho dos empreendimentos: de pequeno porte, diferente do encontrado por 

CARDOSO (2011) em um trabalho realizado no maior polo produtor de peixes 

ornamentais (Minas Gerais), onde observou produtores com baixo nível de 

escolaridade e com grandes áreas na zona rural. 

Os espaços destinados à produção de peixes estão localizados nos 

centros urbanos e geralmente são bem pequenos, por estarem situados na 

residência dos próprios produtores. Ressalta-se que 50% dos produtores 
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possuem área de produção menor que 100m². Áreas acima de 1.000m² são 

apresentadas por apenas 4 produtores, ou 25% destes. O restante possui 

áreas entre 100 e 1.000 metros quadrados. O gasto de água também é 

considerado baixo para todos os produtores, principalmente para 56% destes 

que gastam volumes abaixo de 5.000 litros de água para abastecer todos os 

tanques de sua produção. 

 As lojas dos entrevistados também são pequenas, com áreas que 

variam de 8m² a 40m² e utilizam volumes de água, com aquários ou tanques, 

entre 300 e 10.000 litros.  

Em relação à água utilizada, apenas 3% dos produtores utilizam água de 

poço artesiano, sendo o restante usuário do sistema público de abastecimento 

de água e o descarte da mesma, também depende da rede de esgotos; 

aqueles que possuem um maior volume de água na sua produção utilizam a 

água do rejeito na irrigação de plantas. 

Quanto as suas atividades, 100% dos lojistas e revendedores têm no 

mercado da aquariofilia a atividade como sua renda principal. Em relação aos 

produtores 50% têm a atividade como renda complementar, uma vez que a 

informalidade da atividade não apresenta segurança para tornar uma atividade 

profissional principal. Os resultados mostram ainda que a atuação neste 

mercado não é recente para os entrevistados (Figura 1), sendo alguns 

empreendimentos passados, até mesmo, entre gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tempo de atividade dos entrevistados no mercado de aquariofilia 

 

Foi difícil a obtenção de valores comercializados. Alguns consideraram a 

pergunta invasiva e relataram ter medo de fiscalizações, ou ainda, 

desconheciam esses números, uma vez que não emitem notas fiscais, nem 
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possuem qualquer tipo de registro. Não há registro financeiro, nem das 

espécies comercializadas, e quanto às licenças, os entrevistados descreviam 

como um processo burocrático e caro. 

Porém, os mesmos entrevistados que citam estes entraves, 

desconhecem os trâmites para legalização, e outrora, reconhecem que a 

legalização permitiria a valorização dos seus produtos, promovendo acesso a 

outros mercados, ou mesmo o acesso ao crédito rural. Ficando notório o 

desinteresse por parte de alguns, por não acreditar nas fiscalizações. 

O valor arrecadado com animais, produtos e serviços para aquariofilia 

em geral, não puderam ser calculados com precisão: estima-se que o 

faturamento destes em 2016 foi de R$ 350.000,00. Quanto aos lojistas e 

revendedores foi arrecadado próximo de R$ 1.300.000,00. Ressalta-se que 

estes valores foram estimados por cada produtor ou lojista como sendo um 

valor aproximado de vendas, mas a maioria não sabia informar ao certo estes 

valores. 

Dentre os itens mais comercializados, em primeiro lugar estão os peixes: 

Betta (Betta splendens), Kinguio (Carassius auratus), Carpa (Cyprinus carpio), 

Guppy (Poecilia reticulata) e Acará-bandeira (Pterophyllum scalare); entre os 

lojistas, existe ainda a venda de itens acessórios como aquários, rações, 

equipamentos de filtragem e decoração, respectivamente à ordem de vendas. 

Atualmente, para legalização dos aquicultores é necessário: O Registro 

Geral da Atividade Pesqueira- RGP emitido pela secretaria de aquicultura e 

Pesca do Governo Federal; a solicitação de licença ambiental ou certificado de 

dispensa de licença adquirida pelo órgão ambiental estadual: No caso do Rio 

Grande do Norte, o IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente) tem essa responsabilidade. 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) também deve ser procurado para inscrição no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais – CTF/APP.  

Para utilização de águas da união é ainda necessário solicitar a outorga 

do uso da água, fornecido pela ANA (Agência Nacional de Águas). Em 2015 foi 

instituído, ainda, o Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de 

Cultivo – “Aquicultura com Sanidade”. De acordo com a Instrução Normativa 
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MPA Nº 04/2015, o produtor deve procurar o órgão executor de sanidade 

agropecuária – OESA para obter o formulário de cadastro, além de orientações 

sobre boas práticas de aquicultura, profilaxia e sanidade. 

Desta forma, após realizar o cadastro nestas etapas, o produtor já 

estaria apto a produzir organismos aquáticos ornamentais.  

Para os lojistas, além da documentação comum a todo tipo de comércio: 

contrato social, CNPJ, alvará de funcionamento, inscrição estadual e outros, de 

acordo com a exigência da legislação estadual, deverá possuir a) Licença de 

Empresa que comercializa Organismos Aquáticos Vivos – ECOAV emitido pelo 

governo federal; b) Cadastro Técnico Federal, requerido junto ao IBAMA; c) 

Licenciamento Ambiental – deve ser verificado com o órgão competente 

municipal e Estadual sobre sua exigência. 

O pequeno número de legalizações ou mesmo o cumprimento de 

apenas algumas etapas não permite chegar aos envolvidos na cadeia de 

aquicultura ornamental e aquariofilia a forma correta de descarte e manejo do 

animal e da água, informações básicas para os aquaristas, lojistas ou 

aquicultores iniciantes auxiliariam nesse processo. 

 O alto número de envolvidos que acreditam que a aquicultura 

ornamental causa pouco ou nenhum impacto ao meio ambiente está 

diretamente relacionado aos tamanhos de suas produções, pois a maioria 

desconhece grandes empreendimentos, ou não sabem opinar relativos a tal. 

Além de buscar por matrizes vindas da aquicultura, o que pode estar 

relacionado com a busca pela conservação dos ambientes naturais. 

O mercado de aquariofilia no estado do Rio Grande do Norte é uma 

atividade importante como geradora de renda e trabalho para a população, 

entretanto, a informalidade está presente em grande parte dos envolvidos.  

Em relação ao registro das empresas: 94% das lojas de aquariofilia e 

todos os revendedores possuem CNPJ, quanto aos produtores, somente 

37,5% possuem empresa constituída. Entre as empresas com CNPJ, 59% são 

Micro empreendedores individuais (MEI) e apenas 11% emitem nota fiscal. 

Segundo dados coletados dos entrevistados, entre produtores e lojistas 

que deveriam ter registro no IBAMA: apenas 21,2% possuíam (12,1% 

produtores e 9,1% lojistas). Somente 1 (3%) dos produtores possuía os outros 
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registros necessários, como: Registro na Prefeitura, IDEMA e RGP. E 1 (3%) 

lojista possuía licença da prefeitura e IDEMA. 

A maioria (70%) dos produtores e lojistas tem interesse em se legalizar, 

mas 45%, ainda, relataram não ter recebido orientações. Aqueles que 

conhecem o processo foi através da Associação Cardume Potiguar ou da 

Escola Agrícola de Jundiaí. 

Do total de entrevistados, 19,4% possuem profissionais da área aquícola 

que auxiliam na produção ou loja; desses, somente 5,5% das lojas possuem 

médico veterinário registrado como responsável técnico.  

Entre produtores e lojistas entrevistados, nenhum emite Guia de Trânsito 

de Peixes com Fins de Ornamentação e de Aquariofilia (GTPON) e Guia de 

Trânsito Animal (GTA), pois não fazem transporte interestadual ou 

desconhecem as guias.  

Em relação à água utilizada, 3% dos produtores utilizam água de poço 

artesiano, sendo o restante usuário do sistema público de abastecimento de 

água e o descarte, também depende da rede de esgotos; aqueles que 

possuem um maior volume de água na sua produção utilizam a água do rejeito 

na irrigação de plantas. Em outros estados nordestinos, como o Ceará e 

Pernambuco, também verificou-se que quase a totalidade dos entrevistados 

lança a água de seus cultivos sem qualquer tratamento prévio no ambiente 

aberto ou em redes de esgoto doméstico; mostrando como alternativa viável 

trabalhos de orientação ambiental junto aos envolvidos (Freitas, 2012). 

Todos os produtores e lojistas afirmaram utilizar algum medicamento nos 

animais, sem orientação, mas apontaram ser recorrente formas de profilaxia, 

como o uso de sal grosso e folha da castanhola, divergindo do encontrado por 

Cardoso (2011) onde há uma cultura disseminada na região de aplicação de 

medicamentos para impedir o aparecimento de alguma eventual doença antes 

de sua manifestação.  

Em caso de mortalidade de animais, 30,3% enterram o animal em sua 

própria residência e 69,7% declararam descartar junto ao lixo doméstico. A 

falta de informações e profissionais especializados na área não permite chegar 

aos envolvidos na cadeia da aquariofilia a forma correta desse descarte, ou 

mesmo informações básicas para os aquaristas, lojistas ou aquicultores 

iniciantes (Coe et al.,2011). 
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Para empreendimentos de pequeno porte, pode ser usada a distribuição 

de pequenos informativos junto aos clientes, e várias associações no Brasil, 

como ABLA (Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia) tem se empenhado 

na divulgação da atividade e a Associação Cardume Potiguar, assim como a 

ACLACE (Associação de Criadores e Lojas de Aquário do Ceará), observada 

por Freitas (2012) tem realizado a capacitação para os vendedores do 

comércio varejista e cursos para os aquaristas da região. 

Quanto aos impactos ambientais, apenas 9% consideram a aquicultura 

ornamental como uma atividade impactante, por poluir o meio ambiente com 

seus rejeitos e fazer uso de quantidade excessiva de água. 78% avaliam que a 

atividade da aquicultura não causa impacto ambiental, uma vez que evita que o 

animal seja coletado da natureza, e apesar de produzir rejeitos, seu volume de 

produção é pequeno.  

Dentre os produtores, 96% relataram que suas matrizes são provindas 

de cativeiro. 45% acreditam que a pesca extrativista causa muito impacto ao 

meio ambiente podendo causar desequilíbrio ecológico e tornando espécies 

vulneráveis à extinção, e 18% acreditam causar pouco impacto, uma vez que é 

grande o número de animais na natureza e pequeno o volume de pesca; os 

demais não quiseram ou não souberam responder. 

Em todo país a atividade tem se expandido, o número de lojas e 

produtores identificados neste trabalho ainda é pequeno, mas a falta de dados 

de outros estados inviabiliza uma comparação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados nessa pesquisa servem para caracterizar a 

atividade de aquariofilia e aquicultura ornamental no Rio Grande do Norte: 

quanto ao número de produtores, lojistas, valores arrecadados, espécies 

comercializadas, e também as necessidades para que a atividade se fortaleça, 

uma vez que mostra gerar emprego e renda à população.  
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CAPÍTULO 2 - Estruturas alternativas e de baixo custo para cultivo de peixes 

ornamentais 
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Resumo 

Diferentes técnicas voltadas à produção de peixes ornamentais vêm sendo 

desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo dos anos. Com o objetivo de reunir 

tecnologias de produção aproveitando sucatas e materiais de baixo custo foram 

implementados seis módulos de produção, cada um com 20 m². Os módulos 

foram construídos com a proposta de produção de 332 a 500 peixes bettas 

mensais com o mínimo de investimento. Além de apresentar alternativas 

economicamente viáveis à população de baixa renda, comunidades ou 

estudantes que possuem espaços ociosos em centros urbanos e suas 

periferias, a implementação de produções semelhantes às instaladas podem 

contribuir de forma sustentável para o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: aquariofilia; pequeno produtor; agronegócio; peixe 

ornamental 
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ALTERNATIVE AND LOW COST STRUCTURES FOR ORNAMENTAL FISH 

CULTIVATION 

 

 

Abstract 

Different techniques directed toward the production of ornamental fish have 

been developed over the years. With the objective of bringing together 

production technologies using scrap and low-cost materials, six production 

modules were implemented, each with 20 m². The modules were built with the 

proposed production of 332 to 500 bettas per month with the minimum 

investment. In addition to presenting economically viable alternatives to the low-

income population, communities or students that have little spaces in urban 

centers and their peripheries, the implementation of productions similar to those 

installed can contribute in a sustainable way to the environment. 

 

Keywords: aquarium; small producer; agribusiness; ornamental fish 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil está atravessando uma grande retração econômica, 

promovendo não somente a queda do PIB e da renda, como também o 

aumento do desemprego e da desigual social. Os efeitos dessa crise recaem 

principalmente sobre a população mais pobre, incapaz de sustentar suas 

necessidades básicas, que muitas vezes depende de auxílios governamentais 

ou ocupações temporárias informais (PIRES, 2016). 

A redução do vínculo empregatício abriu espaço também para o trabalho 

autônomo, que pode se constituir como uma estratégia de sobrevivência frente 

à necessidade de sustento e/ou por uma escolha pelo caráter da flexibilidade e 

autonomia. Entretanto, em qualquer atividade é necessário o custo pré-

operacional, o recurso para investimento, que na maioria das vezes não está 

disponível (ROSSI e MELO, 2017). 

Nessa perspectiva, a aquicultura ornamental tem se apresentado como 

uma opção de atividade profissional remunerada e viável para pequenos 

produtores, uma vez que pode ser iniciada com baixa inserção de capital, 

utilizando pequenas áreas e obter rápido retorno econômico (KODAMA et al., 

2011). 

A aquariofilia tem seu mercado em exponencial crescimento. Segundo a 

Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET), a população de peixes ornamentais mantidos como animais de 

estimação no Brasil, em 2013, já totalizava 26,5 milhões de indivíduos, 

perdendo apenas para os cães e gatos. Com custos de aquisição e 

manutenção variados, os peixes ornamentais se adequam a qualquer 

orçamento familiar (MANOEL, 2014).   

Entre os peixes ornamentais mais comercializadas no mundo está o 

peixe Betta, Betta splendens, uma espécie originária da Ásia, com grande 

variedade de cores e nadadeiras e respiração aérea acessória que permite sua 

manutenção em pequenos aquários sem aeração. Além de ser uma espécie de 

fácil manejo e reprodução, vem representando significativa fonte de renda para 

os pequenos produtores (FARIA et al., 2016).  

A viabilidade econômica para a produção de algumas espécies é 

descrita na literatura, desde a aquisição de terrenos, à construção de espaço 

físico e aquisição de material, porém, demonstram altos investimentos.  
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Uma ferramenta capaz de reduzir os custos em até 60% quando 

comparados aos meios convencionais de uma criação de peixes ornamentais 

em escala comercial e para aquariofilistas, é a construção de aquários 

confeccionados com materiais alternativos ou reutilizáveis (FUJIMOTO et al., 

2014). 

O reaproveitamento de materiais contribui, principalmente, com o meio 

ambiente, uma vez que muitos resíduos sólidos são descartados de forma 

inadequada em rios, lixões e terrenos baldios, demorando até séculos para sua 

decomposição e trazendo problemas ao ecossistema e para a população 

(DIONYSIO e DIONYSIO, 2013).  

O uso de materiais reciclados, reaproveitados, ou de baixo custo já é 

uma realidade nas pisciculturas ornamentais. Sua utilização se fundamenta, 

principalmente, na redução dos custos de implantação, podendo ser instalado 

por famílias de baixa renda e contribuindo com a preservação ambiental; 

permitindo que a produção de ornamentais seja uma atividade sustentável: 

ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.   

A busca coletiva para solução de problemas por iniciativas dos próprios 

envolvidos tem possibilitado o desenvolvimento de tecnologias sociais que 

atendem aos quesitos de simplicidade, baixo custo e fácil aplicabilidade. Estas 

devem ser adaptadas aos pequenos produtores, trazendo viabilidade 

econômica para pequenas empresas e empreendimentos de autogestão 

(DAGNINO, 2014). 

Nesse contexto, o trabalho teve por objetivo mostrar uma forma viável à 

população, de obter um retorno econômico satisfatório, com o mínimo de 

investimento. A proposta apresenta-se ainda, como uma oportunidade de 

trabalho a novos empreendedores e pequenos investidores, possibilitando 

inclusão social, autonomia, o desenvolvimento sustentável e a transformação 

social. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na Estação de Aquicultura Prof. Sebastião Monte - da Escola Agrícola 

de Jundiaí -UFRN, em Macaíba/RN (05° 52' 35" S 35° 20' 35" O) foram 

montados seis módulos de produção de peixes ornamentais, com área de 20 
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metros quadrados cada, mostrando as diferentes possibilidades de sistemas 

produtivos. 

Os módulos apresentavam diferentes disposições e em cada um foi 

utilizado materiais novos, de baixo custo, reutilizáveis ou confeccionados. Os 

materiais foram adquiridos em lojas, em locais de reciclagem ou através de 

doação.  

A produção do peixe Betta splendens foi proposta avaliando a 

produtividade em cada módulo e ainda mostrando possibilidade de otimizar a 

produção.  

 

Na Estação de Aquicultura Prof. Sebastião Monte - da Escola Agrícola 

de Jundiaí - Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Macaíba/RN (05° 52' 35" S 

35° 20' 35" O) foram selecionadas seis áreas de 20 metros quadrados para 

implantação de diferentes módulos de produção. Foram adquiridos diferentes 

materiais para serem utilizados como reservatórios de água, entre eles: 

 

· Carcaça de geladeira 

Este material pode ser encontrado principalmente em empresas de 

conserto de refrigeradores. Quando inutilizado, são jogados fora ou podem ser 

comercializados.  

Para a reutilização da geladeira velha foi necessário retirar toda a fiação 

e fechar possíveis furos utilizando durepoxi ou cola de silicone. As carcaças 

adquiridas neste projeto possuíam volume de 200 litros e tiveram o custo médio 

de R$ 15,00. 

 

· Aquário de cerâmica 

Na maioria das reformas ou construções é comum a sobra de cerâmicas 

utilizadas em piso. Em lojas de material de construção também podem ser 

adquiridas por um baixo custo, principalmente quando estão fora do padrão, 

modelos antigos e até com algum defeito de fabricação. Estas cerâmicas 

podem ser coladas com silicone próprio para a montagem de aquários e 

servirem como reservatórios. 



31 

 

Para a montagem dos “aquapisos” deste projeto foram utilizados quatro 

peças de azulejos cerâmicos (40 x 40 cm), uma peça de vidro com a mesma 

medida e 50g de silicone. O custo total do aquapiso com capacidade de 64 

litros foi de R$ 23,00. Se fosse utilizado sem a peça de vidro o custo total seria 

R$ 13,00. 

 

· Tanque de concreto 

Os tanques de concreto podem ser construídos utilizando tijolos, 

armações em ferro ou até modelos pré-fabricados. O custo é variado e pode 

incluir a mão de obra. Como alternativa existem as manilhas utilizadas em 

fossas, à venda em lojas de construção. Estas podem ser revestidas em lona 

ou ter o fundo concretado.  

Para a implementação das estruturas neste projeto foram adquiridas 

manilhas com capacidade para 300 L, ao custo de R$ 40,00/unidade. Foi 

também utilizada uma fôrma, e adquirido areia, cimento e brita para confecção 

de tanques. Estes, com volume de 250L e ao custo de confecção de R$ 

16,00/unidade. 

 

· Tanque escavado 

A construção de viveiros escavados é uma técnica simples e barata em 

se tratando de materiais, mas o gasto com mão de obra pode ser elevado 

quando o serviço é terceirizado. Os materiais necessários são lona plástica e 

tubulação.  

Para o projeto foi escavado um tanque de 3x2m com 60 cm de 

profundidade, capacidade para 2000 litros úteis. O material utilizado foi: 3m de 

lona de 200 micras com 4 metros de largura, orçado em R$ 30,00 e 2 metros 

de cano de 50mm ao custo de R$ 7,00. 

 

· Piscina plástica 

Existem no mercado alguns modelos de piscinas plásticas de diferentes 

volumes. O valor médio de uma piscina plástica com capacidade para 1000 

litros de água é de R$ 90,00. Por serem materiais de baixo custo e muito 

utilizado para crianças, é comum que o proprietário se desfaça rapidamente 

destas piscinas, adquirindo uma maior ou mais resistente. Assim, é possível a 
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aquisição destas piscinas usadas e ainda com uma boa durabilidade devido a 

sua resistência e fácil manutenção. 

 

· Caixa de isopor 

Caixas térmicas de isopor podem ser adquiridas em lojas de 

embalagens. Uma caixa de 100 litros possui valor aproximado de R$ 80,00. 

Além de possuir a vantagem de evitar perda de calor ou resfriamento da água 

pelo frio, em alguns lugares é possível adquirir este material com valores bem 

acessíveis, por exemplo, em indústrias de pescado ou empresas que recebem 

peixes vivos, como lojas de aquário. As caixas utilizadas neste projeto foram 

caixas de 80 litros provenientes de recebimento de peixes pela Universidade. 

Estas caixas estavam armazenadas e sem uso nos laboratórios. 

 

· Bombona plástica 

Geralmente bombonas de armazenar óleo, ou outros produtos são 

encontrados em lojas de reciclados ou quando novas, em lojas de embalagens. 

Estes recipientes de 200L podem ser cortados ao meio e serem utilizados 

como dois tanques de 100 L cada.  

As utilizadas neste projeto armazenavam ração na Universidade, mas 

estavam com problemas na tampa. Estas foram cortadas ao meio, sua tampa 

foi colada com silicone e foram utilizadas como reservatório. Uma bombona 

usada tem custo aproximado de R$ 50,00. 

 

· Container plástico 

Containers plásticos, chamados de containers IBC, utilizados para 

armazenar produtos alimentícios, álcool ou aditivos (arla 32) são vendidos após 

lavagem a preços acessíveis. Sua capacidade é de 1000 L e o custo próximo 

de R$ 100,00.  

Os utilizados neste projeto foram adquiridos em um posto de gasolina ao 

valor de R$ 100,00. 

 

· Garrafa PET 2litros 

Este material pode ser adquirido sem custo em maiores quantidades em 

bares e restaurantes ou quando adquirido de catadores ou empresas de 
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reciclagem chegam a valores aproximados de R$ 0,10. As garrafas utilizadas 

neste projeto foram coletadas em bares e restaurantes com auxílio de 

produtores e alunos participantes deste projeto e não tiveram custo de 

aquisição. 

Alguns produtores utilizam aquário de vidro de 10 x 10 x 15 cm para 

substituir a garrafa PET, porém, seu custo de aquisição é acima de R$ 6,00 a 

unidade. 

 

Tabela 1. Materiais alternativos ao aquário em vidro, seu custo de obtenção e a 

quantidade de garrafas PET que cada estrutura tem capacidade para 

armazenar. 

Estrutura 
Número de 

garrafas PET/ 
estrutura 

Volume 
de água 
(litros) 

Equivalência 
em aquário 

de vidro (R$) 

Valor de 
aquisição 

de material 
novo (R$) 

Valor de 
aquisição com 

material 
reutilizado (R$) 

Valor de 
confecção 

(R$) 

Valor de 
doação 

(R$) 

Tanque escavado 420 2000 4000 300 300 37 37 

Tanque de alvenaria 60 250 450 150 70 16 16 

Caixa de isopor 24 80 120 70 30 30 0 

Casco de geladeira 60 200 400 15 15 15 0 

Bombona de plástico 32 100 150 200 50 50 0 

Aquapiso 16 60 90 50 50 13 3 

Piscina PVC - 1000 l 180 700 2000 100 50 50 0 

Container PVC 120 700 2000 600 100 100 0 

Aquário 40 x 40 cm vidro 16 60 90 90 40 73 0 

Garrafa PET 

 
1,5 6 0,8 0,1 0,1 0 

Beteira de 10  x 10 x 15 cm 

 
1,5 6 6 3,0 4 0,16 

 

· Manejo do peixe Betta (Betta splendens) 

Espécie escolhida por sua capacidade de adaptação ao sistema 

proposto, sem comprometer seu bem-estar. Segundo SAEKHOW (2018), o 

peixe betta macho, quando inicia seu comportamento agressivo, já pode ter 

sua criação individual em pequenos ambientes, como a garrafa PET, até o 

momento de sua comercialização, desde que feitas trocas parciais de água. A 

espécie possui a capacidade de captar oxigênio atmosférico, não necessitando 

também de oxigenadores na água. 

O peixe Betta, também conhecido como peixe de briga é comercializado 

em lojas especializadas ou pet shops por valores entre R$ 10,00 e R$ 100,00. 
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A linhagem do peixe determina o valor, mas as variedades mais 

comercializadas são as linhagens comuns e mais baratas. 

O valor pago ao produtor pelo peixe comum é próximo de R$ 4,00, mas 

pode chegar a valores mais altos dependendo do tamanho e qualidade do 

peixe. 

As matrizes utilizadas neste projeto são peixes comuns produzidos no 

Laboratório de Aquicultura Ornamental da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN. 

O laboratório possui estrutura para produzir e fornecer alevinos e matrizes para 

pequenos produtores. 

Para FARIA et. al., (2006) O peixe betta possui manejo simples, porém 

existe a particularidade do macho, que a partir do terceiro mês de vida, deve 

ser cultivado de forma isolada. 

 Pode ser criado nesta fase, em aquários de vidro ou também utilizando 

garrafas PET. Geralmente são utilizados reservatórios maiores e em seu 

interior são colocadas várias garrafas amarradas e perfuradas, de forma que 

ocorra a troca de água. As fêmeas de betta podem ser cultivadas juntas, e 

neste caso, ficam na parte externa às garrafas.  

Para a realização deste projeto o seguinte manejo foi proposto, 

adaptado de JUNIOR (2004): 

Fase 1- Dia 01 a 30: Alevinagem; 

Fase 2- Dia 31 a 60: Peixes em crescimento – Adaptação à ração;  

Fase 3- Dia 61 a 90: Fase final de crescimento – Transferência aos 

produtores;  

Fase 4- Dia 91 a 120: Engorda – 1 - Garrafa PET; 

Fase 5- Dia 121 a 150: Engorda - 2 - Garrafa PET; 

Fase 6- Dia 151 a 180: Engorda - 3 - Garrafa PET. 

 

 

Módulos de produção 

Os módulos foram implementados conforme layouts abaixo em função 

dos materiais que estavam disponíveis. Foi escolhido o espaço de 20 m², 

sendo cinco alternativas com 4 x 5 m e uma de 2 x 10 m. 

Em cada um deles o objetivo foi otimizar o espaço sem ampliar o 

investimento. O volume total de água utilizado em cada módulo foi 
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aproximadamente 3800 L e com capacidade para estocar uma média de 1000 

garrafas PET. 

Para a cobertura de cada módulo foram utilizados 50m² de sombrite, 

porém, seu uso se faz necessário apenas quando o local escolhido for aberto e 

desprotegido do sol e de predadores. 

O gasto de ração foi padronizado em 8 gramas por peixe produzido, 

considerando a conversão alimentar de 1,94 e o peixe comercializado sendo de 

4 gramas (JAMES e SAMPATH, 2004). 

Abaixo, layout de implantação para os 6 módulos de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Layout módulo de produção 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Layout módulo de produção 2. 

 

Figura 3. Layout módulo de produção 3. 
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Figura 4. Layout módulo de produção 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Layout módulo de produção 5. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Layout módulo de produção 6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversas são as técnicas de análise de viabilidade econômica de 

investimentos, contudo todas têm um único objetivo: auxiliar na tomada de 

decisão de investir ou não em determinado projeto. Valor Presente Líquido 

(VPL), o Índice Benefício/Custo (IBC), Taxa Interna de Retorno (TIR), o Período 

de Recuperação do Investimento (Payback),  Índice de Lucratividade (IL), 

Ponto de Fisher entre outros são comumente utilizados nas análises 

econômicas de projetos. 

Para este projeto, o principal objetivo foi implementar uma piscicultura 

onde um possível produtor já utilizaria um espaço ocioso de sua residência, 

sem custo de aquisição de terreno, e utilizando materiais reciclados ou doados, 

mas totalmente variável em função da realidade de cada um. O tempo 

despendido nessa nova atividade seria um tempo relativamente curto, que 

poderia ter auxílio familiar e ainda adaptar-se em função da disponibilidade. Por 
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esse motivo, analisar este projeto através dos índices de viabilidade econômica 

poderia mascarar seu resultado e ainda dificultar a análise. 

A tabela 2 apresenta a caracterização dos módulos, assim como o valor 

gasto em cada um, com diferentes formas de aquisição dos materiais. 

 

Tabela 2: Caracterização dos módulos de produção  

Módulo  Materiais 
Quantidade 

utilizada  

Volume 
total de 

água 
estocada (L) 

Valor de 
Aquisição de 
material mais 
mão de obra 

(R$) 

Valor de 
Aquisição com 

material 
reutilizado 

(R$) 

Valor de 
confecção 

(R$) 

Valor de 
doação 

(R$) 

Equivalência 
em aquário 

de vidro 
(R$) 

1 

Tanque escavado 1 2000 300 300 37 37 4000 

Tanque de alvenaria 7 1750 1050 490 112 112 3150 

Caixa de isopor 7 560 490 210 210 0 840 

Garrafas PET 504 
 

403,2 50,4 50,4 0 2268 

Total - 4310 2293,2 1100,4 459,4 149 10308 

2 

Aquapiso 40 2400 2000 2000 520 120 3600 

Casco de geladeira 4 800 60 60 60 0 1600 

Bombona de 
plástico 

4 400 800 200 200 0 600 

Garrafas PET 504 
 

403,2 50,4 50,4 0 2268 

Total   3600 3313,2 2360,4 880,4 120 8118 

3 

Tanque de Alvenaria 10 2500 1500 700 160 160 4500 

Casco de geladeira 6 1200 90 90 90 0 2400 

Bombona de 
plástico 

1 100 200 50 50 0 150 

Garrafas PET 496 
 

396,8 49,6 49,6 0 2232 

Total   3800 2236,8 939,6 399,6 160 9332 

4 

Aquapiso 10 600 500 500 130 30 900 

Casco de geladeira 14 2800 210 210 210 0 5600 

Garrafas PET 500 
 

400 50 50 0 2250 

Total   3400 1160 810 440 30 8750 

5 

Piscina plástica 3 2100 300 150 150 0 6000 

Container PVC 2 1400 1200 200 200 0 4000 

Caixa de isopor 4 320 280 120 120 0 480 

Casco de Geladeira 2 400 30 30 30 0 800 

Garrafas PET 498 
 

398,4 49,8 49,8 0 2241 

Total   4220 2258,4 599,8 599,8 0 13571 

6 

Aquapiso 36 2160 1800 1800 468 108 3240 

Casco de geladeira 7 1400 105 105 105 0 2800 

Garrafas PET 498 
 

796,8 99,6 99,6 0 4482 

Total   3560 2353,4 2004,8 672,8 108 8331 

 

A tabela apresenta ainda a quantidade de garrafas PET utilizadas em 

cada módulo. A quantidade indicada representa o número necessário para 
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utilização do ciclo completo de produção do peixe betta, onde são 

considerados os seis meses de cultivo: sendo três, onde os peixes 

permanecem soltos nos reservatórios e a partir da 4ª fase de cultivo já são 

colocados nas garrafas. 

Diante do exposto, apenas os valores de investimento inicial foram 

descritos assim como os valores a serem arrecadados. Como podemos 

observar, estes valores são variáveis e podem ser determinantes para a 

complementação de renda familiar, pois caracteriza-se como uma atividade 

que não requer muito manejo diário e pode gerar uma boa remuneração 

mensal.  

O produtor pode escolher dentre os seis módulos apresentados o que 

melhor se adequa a sua situação ou buscar outras disposições destes 

materiais de acordo com o espaço disponível. Pode ainda utilizar outros 

materiais alternativos aos aquários de vidro, desde que o material utilizado não 

interfira na qualidade do ambiente, sendo principalmente atóxico não liberando 

substâncias que alterem a qualidade da água (DE MENDONÇA CRUZ et al., 

2017). 

Observando os dados da tabela 1, é possível concluir que um produtor 

pode ainda reduzir os custos se possuir algumas habilidades. A montagem de 

tanques escavados, de alvenaria ou aquapisos, por exemplo, não são 

atividades consideradas de difícil execução, e desde que bem orientadas, 

podem ser executadas a um baixo custo e com qualidade.  

Sabendo da dificuldade de algumas pessoas em confeccionar 

determinados materiais, foi também detalhado na tabela 1 o custo de aquisição 

de materiais novos ou reaproveitados utilizando mão de obra externa. Por se 

tratar de materiais de fácil confecção, não apresentam valores elevados. 

Nesta tabela também é apresentado o valor de equivalência em aquário 

de vidro. Foi realizado um orçamento de aquários de vidro com o mesmo 

volume de água de cada reservatório utilizado. O valor do aquário de vidro 

equivalente a cada material, com mesma capacidade de suporte, também foi 

apresentado na tabela 2: os valores entre R$ 8.818,00 e R$ 13.571,00 para 

implementação dos módulos foge ao objetivo do projeto de ser implementado 

às populações de baixa renda. 
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Apesar de apresentados os valores dos materiais, vários deles podem 

ser coletados ou adquiridos sem nenhum custo. Esta opção é considerada a 

mais adequada ao projeto, uma vez que o gasto é mínimo para o produtor. Os 

materiais descritos são facilmente encontrados conforme descrição anterior, e 

a característica de serem considerados “lixo” para algumas pessoas, facilita 

sua aquisição. 

Com o objetivo de facilitar a comparação do custo-benefício de cada 

material utilizado foi apresentado a tabela 3 que mostra o custo de cada 

material utilizado, tomando como referência a quantidade de água que cada 

estrutura tem capacidade de armazenar. 

 

Tabela 3: Custo de material por litro de água estocada nas estruturas 

utilizadas. 

Estrutura 
Litros de 
água por 
estrutura 

Material novo 
incluindo mão de 

obra (R$/litro) 

Material 
reutilizado 
(R$/litro) 

Confecção dos 
materiais 
(R$/litro) 

Doação dos 
materiais 
(R$/litro) 

Tanque escavado 2000 0,15 0,15 0,02 0,02 

Tanque de alvenaria 250 0,60 0,28 0,06 0,06 

Caixa de isopor 80 0,88 0,38 0,38 0,00 

Casco de geladeira 200 0,08 0,08 0,08 0,00 

Bombona de plástico 100 2,00 0,50 0,50 0,00 

Aquapiso 60 0,83 0,83 0,22 0,05 

Piscina PVC - 1000 l 700 0,14 0,07 0,07 0,00 

Container PVC 700 0,86 0,14 0,14 0,00 

Aquário 40x40 vidro 60 1,50 0,67 1,22 0,05 

Garrafa PET 1,5 0,53 0,07 0,07 0,00 

Beteira de 10 x 10 x 15 1,5 4,00 2,67 2,00 0,11 

 

O custo do material por litro de água que consegue armazenar permite 

comparar os diferentes materiais de forma mais clara. Quanto mais água 

estocada, melhor a qualidade da água e mais espaço está disponível para a 

criação. 

Aquele que se apresentou mais econômico em relação ao custo por litro 

de água estocado foi a produção em cascos de geladeira, ao valor de 0,08 

centavos/litro, uma vez que é possível estocar mais água por um preço mais 

baixo. Em contrapartida não são facilmente empilháveis, o que pode dificultar a 

otimização do espaço vertical.  
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Outro material que se mostrou com ótimo custo benefício foi o uso da 

piscina de PVC. Quando adquirida de forma reutilizada, ou até quando nova 

apresentou valores abaixo dos outros materiais. Quanto ao material 

confeccionado pelo próprio produtor, aquele que obteve melhor resultado foi o 

tanque escavado, uma vez que é o tanque que possibilita um maior estoque de 

água a um custo mais baixo.  

O custo de cada material irá depender da forma como ele foi adquirido. 

Materiais novos comumente são mais caros que os reciclados e a confecção 

das estruturas podem economizar principalmente em mão de obra, sendo a 

doação de materiais também possível. 

O casco de geladeira não é comercializado como material novo, desta 

forma o valor considerado foi o mesmo para material reutilizado. Como são 

geralmente descartados, podem ser uma boa alternativa para os possíveis 

produtores.  

Os tanques de alvenaria ou escavados e os aquapisos são uma ótima 

opção para produtores com conhecimento e disposição para confeccionar os 

materiais, pois quando confeccionados por terceiros apresentam certo custo de 

implantação. 

 

As fotos dos seis módulos instalados estão apresentados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Módulo de produção 1. 
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Figura 8. Módulo de produção 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Módulo de produção 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Módulo de produção 4. 
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Figura 11. Módulo de produção 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Módulo de produção 6. 

 

A gestão e a disposição inadequada desses resíduos, seja para produzir 

bens de consumo duráveis (construção civil) ou não-duráveis (embalagens 

descartáveis) tem causado impactos socioambientais que comprometem o solo 

e corpos hídricos, intensificam enchentes e poluem o ar, proliferando vetores 

de importância sanitária com consequência para a saúde da população 

(JACOBI e BESEN, 2011). 

As garrafas PET, principalmente, que são embalagens de vida útil curta, 

levam muito tempo para sofrerem degradação espontânea, além de ocupar 

grandes volumes em aterros sanitários. Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria do PET (ABIPET), em 2015 o Brasil reciclou 51% do PET produzido, 

mas quando estes são descartados de maneira imprópria, causam grandes 

impactos ao meio ambiente (GONÇALVES-DIAS e TEODÓSIO, 2006). 

Uma outra alternativa é proposta para aumentar a produtividade dos 

módulos, sem, contudo, aumentar o gasto em estruturas: a proposta inicial 

compreende a divisão em seis diferentes fases de produção do peixe Betta. 

Assim, a área total foi dividida em seis partes. Três delas são utilizadas com os 
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animais soltos, em crescimento. Nas outras três, são utilizadas garrafas PET, 

de forma que a cada mês uma parte é comercializada.  

Existe a possibilidade em atuar somente com 4 fases. Para que isso 

ocorra é necessário a aquisição de alevinos já com aproximadamente 60 dias. 

Assim, em uma fase, os animais permanecem juntos e nas outras três fases 

permanecem em garrafas PET.  

 

Tabela 4. Média da produtividade para cada sistema de produção – referente a 
um módulo e valor arrecadado com a produção (Betta macho R$ 4,00 e fêmea 
R$ 1,00). 

 

 

 

 

 

 

 

Não é uma modalidade comum de ocorrer, porém tecnicamente viável e 

promissora. A utilização de quatro fases permite ao produtor colocar mais 

garrafas PET em um mesmo espaço e ampliar a produção mensal de 166 

unidades para 250 unidades.  

O valor de venda proposto foi R$4,00, porém a utilização de animais 

selecionados, de linhagem mais pura e novas colorações pode permitir a 

comercialização da unidade a valores acima de R$ 20,00. 

O mercado regional ainda é pequeno, mas ações estão sendo propostas 

para a ampliação desse comércio. A união destes produtores, participação em 

encontros, campeonatos e divulgação do aquarismo podem fortalecer ainda 

mais o mercado e criar oportunidades aos novos produtores. 

O custo mínimo de implantação, assim como a pouca exigência de 

tempo disponível e manutenção, pode possibilitar uma renda complementar ao 

orçamento familiar promovendo o desenvolvimento local às pessoas de baixa 

renda.  

 

 

 

Sistema de 
produção/Módulo 

Garrafas PET 
necessárias 

Produção mensal de 
betta macho 

(Unidade) 

Produção mensal de 
betta fêmea 

(Unidade) 

Arrecadação 
mensal (R$) 

Produção de ciclo 
completo 

500 166 166 833,3 

Produção de Engorda 750 250 250 1250 
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CONCLUSÃO 

Os módulos apresentados se mostram com eficiência produtiva capaz 

de gerar renda e oportunidade para pequenos produtores. A implementação 

destes módulos colabora para o reuso de materiais prolongando sua vida útil e 

preservando o meio ambiente, sendo reinseridos na cadeia produtiva e 

promovendo o desenvolvimento sustentável. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A aquariofilia no Rio Grande do Norte ainda é pouco representativa, uma vez 

que os envolvidos não são reconhecidos pelos órgãos de fomento, a partir do trabalho 

de levantamento dos envolvidos nessa cadeia foi possível o apoio e orientação para 

legalização de suas atividades. A associação se apresenta como indispensável para o 

levantamento de demandas do grupo e minimização de custos em necessidades 

coletivas.  

A maioria são pequenos produtores e trabalham somente com o peixe betta, 

pois este tem grande busca pelo mercado: um animal bonito, de valor acessível e fácil 

manejo. Os módulos de produção elaborados na pesquisa serviram de base para 

orientar o aproveitamento de materiais e a redução de custos; algumas ideias, 

inclusive, já estão sendo replicadas.    

Os módulos-modelo na Escola Agrícola de Jundiaí, preparados com o auxílio 

dos estudantes, também estão em funcionamento e a disposição de alguns produtores 

que não dispõem de espaço para todas as fases do ciclo produtivo. É imprescindível o 

contínuo acompanhamento e apoio técnico para estes produtores e, também, para os 

lojistas: a parceria EAJ/UFRN – Cardume Potiguar – e mercado local é positiva e visa 

ampliar esse mercado e agregar valor aos animais produzidos. 
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APÊNDICE 1 

Formulário para caracterização dos envolvidos na atividade de aquariofilia no RN   

Foco: Produtor/lojista/distribuidor de organismos aquáticos ornamentais 

 

# Informações gerais      

1 .Gênero:   (  ) Masculino      (  ) Feminino     

2. Idade:   (  ) Até 19     (  ) 20 - 29   (  ) 30 – 39     (  ) 40 - 49     (  ) 50 ou mais  

3. Escolaridade:     (  ) Analfabeto   (  ) Fundamental incompleto       (  ) Fundamental completo 

(  ) Médio incompleto (  ) Médio completo    (  ) Superior incompleto (  ) Superior completo 

4. Estado civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro    (  ) Outro       

5. Habitação:     (  ) Casa própria  (  ) Alugada (  ) Outro   

 

# Atividade           

6. Atividade como produtor/lojista/distribuidor:   (  ) Principal     (  ) Complementar   

7. Exercício da atividade em anos:  (  ) Até 5   (  ) Entre 6 e 15   (  ) Entre 16 e  25  (  ) Mais de 25 

8. Funcionários registrados:     (  ) Sim / Quantos ______      (  ) Não    

9. Tamanho do terreno onde ocorre a produção ou loja (em m²) : _______   

10. Volume total de água utilizado para abastecer toda a produção/loja: _______  

11. Existe auxílio familiar na produção/loja?   (  ) Sim / Quantos _______  (  ) Não 

12. Principais espécies comercializadas:      

Espécie                                                               1________ 2_______ 3_______4_______ 5_______ 

 

13. Sobre o terreno onde ocorre a produção/loja:   (  ) Próprio com escritura   (  ) Próprio sem 

escritura   (  ) Alugado com escritura    (  ) Alugado sem escritura 

14. Possui CNPJ?     (  ) Sim     (  ) Não     

Quantidade comercializada em 2015       

Valor médio do exemplar em 2015      

Quantidade comercializada em 2016       

Valor médio do exemplar em 2016      

Quantidade comercializada em 2017       

Valor médio do exemplar em 2017      
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15. É Micro Empreendedor Individual (MEI)?     (  ) Sim   (  ) Não     

16. Possui registro no IBAMA?       (  ) Sim  (  ) Não     

17. Possui registro no IDEMA?       (  ) Sim  (  ) Não     

18. Possui RGP (Registro Geral da atividade Pesqueira)? (  ) Sim (  ) Não    

19. Possui registro Municipal?        (  ) Sim  (  ) Não     

20. Possui outorga de uso da água?       (  ) Sim (  ) Não     

21. Possui outro tipo de registro?      (  ) Sim: Qual?________     (  ) Não   

22. Procedência da água utilizada:    (  ) Poço artesiano  (  ) Rede pública  (  ) Rios ou lagoas    

(  ) Outro:________ 

23. Descarte da água utilizada:   (  ) Rede de esgoto     (  ) Via pública     (  ) Diretamente no solo 

                                                           (  ) Rios ou lagoas       (  ) Outro: _______ 

   

# Legalização         

24. Existe interesse em legalizar sua atividade? (  ) Sim    (  ) Não     

25. Conhece as etapas do processo de legalização da atividade? (  ) Sim    (  ) Não 

26. Já foi orientado sobre o processo de legalização?  (  ) Sim. Por qual orgão?_____  (  ) Não 

27. Já foi fiscalizado por algum órgão?   (  ) Sim. Quais órgãos? _____      (  ) Não   

28. Já foi multado por algum órgão?  (  ) Sim. Quais órgãos? _______      (  ) Não   

29. Possui profissional como responsável técnico?   (  ) Sim. Qual profissional?_____   (  ) Não 

30. Você emite nota fiscal de venda dos animais?   (  ) Sim      (  ) Não    

31. Você vende animais para outros estados?  (  ) Sim       (  ) Não     

32. Emite GTA para transito de animais entre estados?  (  ) Sim   (  ) Não   (  ) Não conheço GTA 

33. Emite GTPON para transito de animais?    (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não conheço GTPON 

34. Assinale em cada linha a alternativa que pensa sobre o processo de legalização da 

atividade de produção:           

(  ) Não acho necessário;  (  ) Acho necessário;     

(  ) É muito burocrático;    (  ) É de burocracia aceitável;  (  ) É pouco burocrático;  

(  ) É muito barato;    (  ) O valor é justo;   (  ) É muito caro;  

(  ) Não traz benefício para mim;   (  ) Traz poucos benefícios;   (  ) Traz muitos benefícios; 

(  ) Não há fiscalização;    (  ) Existem poucas fiscalizações;   (  ) Existem muitas fiscalizações;  

(  ) Não valoriza meus produtos;    (  ) Valoriza pouco;   (  ) Valoriza muito os meus produtos. 
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# Visão ambiental 

35. As matrizes que utiliza para reprodução são provindas:  
( ) A maioria da aquicultura     ( ) A maioria da pesca   ( ) Metade da pesca e metade da 

aquicultura    ( ) Não sei dizer 

 
36. Utiliza matriz provinda da pesca? Quais?_______ 
 
37. Relativo à pesca de organismos aquáticos ornamentais: 

( ) NÃO causa impacto negativo ao meio ambiente;  
( ) Causa POUCO impacto negativo ao meio ambiente; 

( ) Causa MUITO impacto negativo ao meio ambiente; 

( ) Não sei responder; 
 

38. Em caso de ter considerado a pesca NÃO impactante, qual o motivo? 

( ) Porque existem muitos animais na natureza; 

( ) Porque o volume de pesca é pequeno; 

( ) Porque a maioria dos animais de aquário são produzidos em cativeiro; 

( ) Não sei responder;                  ( ) Outro motivo: Qual? _____________________ 
 

39. Em caso de ter considerado a pesca impactante, qual o motivo? 

( ) Porque pode levar espécies à extinção; 

( ) Porque pode haver desequilíbrio ecológico;  
( ) Porque a pesca pode não ser de forma controlada; 

( ) Não sei responder;                  ( ) Outro motivo: Qual? ______________________ 
 

40. Relativo à aquicultura de organismos aquáticos ornamentais:  
( ) NÃO causa impacto negativo ao meio ambiente; 

( ) Causa POUCO impacto negativo ao meio ambiente; 

( ) Causa MUITO impacto negativo ao meio ambiente; 

( ) Não sei responder; 

 
41. Em caso de ter considerado a aquicultura NÃO impactante, qual o motivo? 

( ) Porque não polui o meio ambiente; 

( ) Porque o volume de produção é pequeno; 

( ) Porque evita que o animal seja pescado da natureza; 

( ) Porque auxilia na conservação de espécies; 

( ) Não sei responder;                    ( ) Outro motivo: Qual? _______________________ 
 

42. Em caso de ter considerado a aquicultura impactante, qual o motivo? 

( ) Porque polui o meio ambiente; 

( ) Porque há uso excessivo de água; 

( ) Porque introduz espécies exoticas; 

( ) Não sei responder;                   ( ) Outro motivo: Qual? _______________________ 
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ANEXOS 

 

Comprovante de submissão do Capítulo 1 –  

Caracterização do mercado de aquicultura ornamental e aquariofilia no Rio Grande do 

Norte 
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Comprovante de submissão do Capítulo 2 –  

Estruturas alternativas e de baixo custo para cultivo de peixes ornamentais 

 


