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Introdução  

 

A palavra “Aquaponia” é derivada da combinação entre “Aquicultura” (produção de 

organismos aquáticos) e “Hidroponia” (produção de plantas sem solo) e refere-se à 

integração entre a criação de organismos aquáticos, principalmente peixes, e o cultivo 

de vegetais hidropônicos, apesar da Aquicultura e da Hidroponia serem práticas de 

produção de alimentos com estudos realizados há mais de cinquenta anos, as 

pesquisas em Aquaponia somente começaram a apresentar seus resultados mais 

expressivos na última década (BRAZ FILHO, 2014). 

Segundo Emereciano et al. (2015) a literatura acadêmica brasileira ainda é pobre e 

incipiente sobre tema, sendo que apenas nos últimos anos pesquisadores de algumas 

universidades brasileiras e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) iniciaram suas pesquisas. Unindo conceitos de cultivo hidropônico e 

piscicultura, a Aquaponia além de estimular um tipo de produção que possibilita dupla 

renda, por meio da comercialização de hortaliças e peixes, vai de encontro à 

sustentabilidade e proporciona uma alimentação mais saudável aos brasileiros, tendo 

impactos educacionais, ambientais e revolucionando a horticultura. Nela é realizado o 

aproveitamento da água e do efluente da piscicultura, utilizados para irrigar as plantas, 

e os produtores tem duas fontes de renda: a comercialização dos peixes e das 

hortaliças. É um sistema de recirculação, em que a água nunca é jogada fora. Ou seja, 

ela sai da produção de peixes, passa por um tratamento biológico (onde a matéria 

orgânica vinda dos peixes é transformada em nutrientes para as plantas), e é 

disponibilizada para as hortaliças, passa por suas raízes, é recolhida e volta para o 

tanque de peixes. Então é um sistema fechado de recirculação (HUNDLEY; 

NAVARRO, 2013). Há grande expectativa de que essa técnica de produção de 

alimento se torne popular no Brasil num futuro próximo, a exemplo da sua rápida 

disseminação em outros países. Contudo, a aquaponia, seja para fins comerciais ou 

domésticos, envolve conhecimentos específicos para seu pleno funcionamento e o 

sucesso de sua aplicação requer a compreensão dos elementos biológicos envolvidos 

no sistema (Figura 1). 

 

Figura 1. Sistema Aquapônico unindo a produção de organismos aquáticos e Plantas Olerícolas a partir 

da fertilização natural da água. 



Segundo Braz Filho (2014), a aquaponia preconiza a reutilização total da água, 

evitando seu desperdício e diminuindo drasticamente, ou até eliminando, a liberação 

do efluente no meio ambiente. O volume de água necessário para um sistema de 

aquaponia é muito baixo se comparado aos sistemas tradicionais de agricultura e 

aquicultura. Uma vez abastecido e em funcionamento, um sistema de aquaponia pode 

ficar por tempo indefinido sem a necessidade de troca de água, sendo necessária 

somente a reposição da água perdida pela evaporação e pelas colheitas. Nesse 

sentido, a aquaponia é, inclusive, mais eficiente na utilização da água e geração de 

efluente que a própria hidroponia, que necessita constante renovação da solução 

hidropônica de nutrientes. 

Hundley & Navarro (2013) ressaltam que o pH (potencial hidrogeniônico) é um dos 

pontos mais críticos e que requer muita atenção dentro de um sistema de aquaponia,  

pelo fato da aquaponia envolver num mesmo corpo d á́gua três organismos muito 

distintos (peixes, plantas e bactérias) é de fundamental importância conhecer as 

necessidades de cada um deles para que o pH da água seja mantido numa faixa que 

atenda a todos satisfatoriamente. A EMBRAPA vem desenvolvendo experimentos com 

Aquaponia e já demonstra resultados satisfatórios relacionados à produção de 

hortaliças de forma sustentável (Figura 2). 

 

Figura 2. Sistema modular de Aquaponia em nível familiar é ainda o modelo mais utilizado de cultivo 

aquapônico com Tanque de criação de peixes de 600L (A), filtro de sólidos decantáveis de 200L (B), filtro 

de sólidos em suspensão de 20L (C) e três ambientes distintos de cultivo com 1m2 cada (D), ambiente 

com britas com tomateiros (E); Flutuante com plantas de alface apoiadas com placas de isopor; (F) areia 

com cenoura e cebola. Observa-se foi feita uma derivação de parte da água de saída do ambiente com 

areia (F) para um segundo ambiente de areia onde é feita a produção de mudas de alface (G). Na 

sequência, toda água retorna à caixa dos peixes (A). 



As bactérias nitrificantes são predominantemente aeróbicas e têm o pH ótimo no 

intervalo entre 7,0 e 8,0. Por outro lado, a maioria das plantas cultivadas em 

hidroponia cresce melhor em pH entre 5,5 e 6,5. Já para a maioria das espécies 

peixes de água doce de interesse econômico e que podem ser utilizados num sistema 

aquapônico, o pH ideal encontra-se entre 7,0 e 9,0. Com isso, recomenda-se que o pH 

da água seja mantido entre 6,5 e 7,0 para atender satisfatoriamente a todos os 

componentes biológicos presentes num sistema aquapônico (LOVE et al. 2014).  

Vale ressaltar que após a colonização do filtro biológico pelas bactérias e o 

estabelecimento do equilíbrio de um sistema aquapônico é normal observar contínua 

tendência de redução dos valores de pH (acidificação). Essa observação é importante 

pois indica o bom funcionamento do filtro biológico. Por outro lado, faz-se necessária a 

contínua correção do pH para atender às necessidades dos três componentes 

biológicos envolvidos. Dentre as opções de substâncias tamponantes que podem ser 

utilizadas para a correção e estabilização do pH em aquaponia, aquelas à base de 

potássio (K) e cálcio (Ca) são as mais indicadas uma vez que se trata de nutrientes 

normalmente presentes em sistemas de aquaponia em quantidades inferiores às 

exigidas por muitos vegetais (BRAZ FILHO 2014). 

O ambiente de criação dos peixes dentro de um sistema aquapônico é geralmente 

representado por um ou vários tanques nos mais diversos formatos e volumes, 

podendo variar de poucos litros a vários metros cúbicos e ser feito de vários tipos 

de materiais, desde que sejam resistentes e duráveis. Como se trata de um 

ambiente para a produção de alimentos, é muito importante também que sejam 

utilizados materiais que não liberem substâncias tóxicas na água. Em sistemas 

aquapônicos de pequeno porte, nos quais são utilizadas densidades de estocagem 

de peixes inferiores a 10 kg/m3
 são utilizados tanques ou caixas entre 100 L e 

1.000 L, sendo muito comum o uso de toneis de 200 L e containers tipo IBC 

(intermediate bulk container) de 1.000 L (Figura 3) 

 

Figura 3. Tonel de 200 L (A) e container tipo IBC (intermediate bulk container - B) de 1.000 L 

utilizados na criação de peixes em sistemas aquapônicos de pequeno porte. 

 

 



Atualmente, no Brasil, são utilizados 4 (quatro) modelos de sistemas aquapônicos, 

sendo eles: 

 

• Wicking bed ou ambiente de cultivo em areia;  

• NFT - nutrient film technique - ou ambiente de cultivo em canaletas;  

• DWC - deep water culture, floating, raft ou ambiente flutuante;  

• Media-filled bed, gravel bed ou ambiente de cultivo em cascalho; 

 

Cada um desses modelos apresentam vantagens e desvantagens, e 

necessitam ser estudados para sua otimização em diferentes condições em 

escala regional e climática, tipo de hortaliças e espécie cultivada (ENDUT et al. 

2010). 

 

Por iniciativa da EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 

produtores do DF estão sendo estimulados a conhecer os sistemas 

Aquapônicos através de encontros e palestras promovidos com profissionais 

ligados a área. As palestras abordam aspectos técnicos e econômicos do 

sistema com uma forte carga de incentivo ao investimento na atividade.  

 

2.Objetivos  

 

2. 1. Objetivo Geral:  

 

Acompanhar o desenvolvimento (período pós-mudas até colheita) de 

espécies olerícolas cultivadas em ambiente aquapônico e protegido a partir do 

estabelecimento de diferentes níveis de aplicação aquícola. 

 

2.2. Objetivos específicos:  

 

• Caracterizar as espécies olerícolas de interesse econômico incidentes 

do Distrito Federal que podem ser cultivadas em sistema aquapônico.  

 

• Identificar as contribuições do estudo para a tomada de decisão dos 

órgãos públicos estabelecendo diretrizes para técnicas que otimizem a 

produção e o manejo de hortaliças sob cultivos aquapônicos no Distrito 

Federal.  

 

• Delinear estratégias de manejo disponíveis e sua aplicação 

economicamente viável no Distrito Federal.  

 

• Elaborar um ranking de utilização de agentes alcalinizantes para cultivos 

aquapônicos de mudas olerícolas no Distrito Federal. 

 



• Ampliar a publicação científica no curso de Agronomia e Medicina 

Veterinária e a consequente participação em eventos científicos 

ampliando a experiência e o conhecimento dos profissionais formados 

pelo Centro Universitário ICESP.  

 

3. Justificativa  

 

Em muitos países, a Aquaponia vem sendo adotada por um número crescente de 

pessoas que buscam alternativas para produzir seus próprios alimentos de 

maneira mais saudável e por acreditarem estar assim contribuindo com a 

sustentabilidade do planeta. Apesar da aquaponia ser uma técnica pouco difundida 

no Brasil, há fortes indícios de que esse quadro possa ser revertido em poucos 

anos. Embora ainda pequeno, é crescente o número de brasileiros que vêm 

montando pequenos sistemas de aquaponia residenciais e postando informações 

e vídeos na internet, sempre mostrando muito entusiasmo com os resultados 

alcançados. Adicionalmente, nos últimos anos vários pesquisadores de diferentes 

instituições de pesquisa e universidades vêm realizando seus ensaios 

experimentais, mostrando interesse crescente sobre o tema. O Laboratório de 

Pesquisa em Aquaponia da Embrapa Tabuleiros Costeiros (LAPAq) executa um 

projeto de pesquisa que visa o desenvolvimento de sistemas modulares de 

aquaponia em nível familiar onde será possível a produção concomitante de várias 

espécies de hortaliças. Outra linha de trabalho do LAPAq refere-se à área 

educacional no qual professores do ensino fundamental e médio serão 

capacitados sobre o tema e será desenvolvido um sistema compacto de aquaponia 

que possa ser utilizado como ferramenta auxiliar de ensino nas áreas de biologia, 

química, matemática, física, meio ambiente e sustentabilidade. É uma área que 

necessita de estudos avançados e incentivo na área de pesquisa de Institutos e 

Centros de ensino do DF. 

 

4. Metodologia  

 

Será realizado um levantamento em literatura das principais espécies olerícolas de 

interesse no DF com possibilidade para o cultivo aquapônico, esses dados serão 

organizados por grupo (folhosas, tubérculos e rizhomas), quantidade de ocorrências 

na literatura (de forma a gerar um índice de frequência), locais de ocorrência, tipo de 

suplementação e formas conhecidas de manejo aquapônico. Com os dados em mãos 

poderemos avaliar a eficiência dos manejos utilizados, assim como as estratégias 

mais eficientes empregadas para cada espécie quando adaptadas em cultivos 

aquapônicos, de forma a definir características que apresentam maior potencial de 

sucesso em decorrência do tipo de manejo testado. Na literatura há diversas 

definições para espécies olerícolas. No entanto, como o objetivo desse estudo não é 

discutir as diferentes definições existentes na literatura científica, serão utilizadas as 

definições operacionais para fins de pesquisa:  

 

• Hortaliças FOLHOSAS 



• Hortaliças RIZHOMÁTICAS 

• Hortaliças TUBÉRCULOS 

 

Além da aplicação do questionário e análise de dados, serão realizados levantamentos 

nas bases de dados ISI Web of Science e Scielo, assim como em sites 

governamentais na área de interesse. Algumas das palavras chave que poderão ser 

utilizadas na busca são: hortaliças, olerícolas, rizhomas, folhosas, tubérculos, 

aquaponia, hidroponia e produção hortifuti do Distrito Federal.  

 

Depois um refinamento poderá ser feito utilizando palavras que permitam estabelecer 

contraste entre os grupos afim delimitar sua ocorrência ou impacto, tais como 

"convencional" e "aquapônico". Os mesmos procedimentos serão utilizados com 

palavras equivalentes em Inglês. Serão considerados, inicialmente, apenas artigos 

científicos, revisões e relatórios técnicos. Poderão haver adequações metodológicas 

para tornar a pesquisa mais efetiva. No caso dos dados encontrados em literatura se 

mostrarem insuficientes, poderá se ampliar a busca em bibliotecas técnicas tais como 

as da EMBRAPA, EMATER, SENAR e outros órgãos relacionados.  

 

Visando interação com a comunidade e busca do seu entendimento a respeito das 

hortaliças produzidas em ambientes aquapônicos, também será aplicado um 

questionário que será elaborado e aplicado no segundo semestre de 2019, a 

produtores de hortaliças que produzem ou estavam produzindo em cultivo aquapônico, 

no Distrito Federal. Atualmente são desenvolvidos no Brasil 4 (quatro) tipos de 

sistemas aquapônicos, são eles: 

 

  
Media-filled bed, gravel bed ou  

ambiente de cultivo em cascalho 

 

Sistema compacto de aquaponia com tanque de criação de peixes 

abaixo do ambiente de cultivo de vegetais composto de argila 

expandida 

DWC - deep water culture, floating, raft ou ambiente 

flutuante 

 
Ambiente de cultivo de vegetais do tipo flutuante num sistema de 

aquaponia experimental, composto por mudas de alface apoiadas 

numa placa de poliestireno, tendo suas raízes imersas na água 

bombeada do tanque de criação dos peixes 



  
NFT - nutrient film technique - ou ambiente de cultivo 

em canaletas 

 

Sistema simples de aquaponia com canaletas para cultivo de 

vegetais em validação pelo LAPAq. Os peixes são criados num 

container de 1.000 L (A). A água passa por um filtro para retirada 

de sólidos (B) e um filtro biológico (C) antes de ser bombeada para 

as canaletas (D). 

Wicking bed ou ambiente de cultivo em areia 

 

Sistema modular de aquaponia em nível familiar em desenvolvimento 

pelo LAPAq que conta com um tanque de criação de peixes de 600 L 

(A), filtro de sólidos decantáveis de 200 L (B), filtro de sólidos em 

suspensão de 20 L (C) e três ambientes distintos de cultivo com 1 m2 

cada: (D) ambiente de britas com tomateiros; (E) flutuante com 

plantas de alface apoiadas em placas de isopor; (F) areia com 

cenoura e cebola. Observar que foi feita uma derivação de parte da 

água de saída do ambiente com areia (F) para um segundo ambiente 

de areia onde é feita a produção de mudas de alface (G). Na 

sequencia, toda água retorna à caixa dos peixes (A). 

 

 

Será elaborado um questionário para aplicação dentre produtores aquapônicos do 

Distrito Federal, onde serão abordados pontos técnicos e econômicos da produção, 

desde a instalação do sistema até a comercialização dos produtos, tais como:  

 

• Tipo de sistema  

 

(    ) Wicking bed ou ambiente de cultivo em areia;  

(    ) NFT - nutrient film technique - ou ambiente de cultivo em canaletas;  

(    ) DWC - deep water culture, floating, raft ou ambiente flutuante;  

(    ) Media-filled bed, gravel bed ou ambiente de cultivo em cascalho);  

 

• Empresa fornecedora, espessura, custo, uso de telado ou sombrite; 

  

• O mulching (coloração, preço);  

 

• A produção de mudas (estrutura de produção, origem e tipo de semente, 

substrato);  

 

• A mão-de-obra (tipo, quantidade, assistência técnica);  

 



• A adubação (uso de corretivos e adubos, quantidade, análise nutricional das 

plantas);  

 

• As hortaliças cultivadas (variedade, pragas e doenças, época de plantio, 

produtividade); 

  

• A colheita (embalagem,horário, perdas);  

 

• A pós-colheita (uso de tratamento, vida útil, perdas);  

 

• A comercialização (tipo, problemas  enfrentados);  

 

• Os custos totais e as principais dificuldades enfrentadas.  

 

Além da opinião do produtor sobre as perspectivas futuras com relação à Aquaponia e 

se o mesmo aconselharia alguém entrar neste tipo de produção 

 

Os dados obtidos serão organizados em planilhas eletrônicas e serão realizadas 

analises estatísticas descritivas e quantitativas a fim de verificar, significância e 

diferenças entre os diferentes grupos de espécies abordados.  

 

Os testes estatísticos específicos a serem utilizados serão determinados de acordo 

com os tipos de dados obtidos, visando atender suas premissas sempre tendo em 

mente a robustez dos testes e confiabilidade das informações obtidas.  

 

Os resultados da pesquisa também poderão ir além dos especificados, devido a este 

projeto se encontrar inserido dentro de outros grupos de pesquisa que apresentem 

linhas de pesquisas paralelas e relacionadas a esta, o que permite interação entre os 

demais estudantes e pesquisadores possibilitando o cruzamento de dados e gerando 

informações mais precisas e completas possibilitando publicações e resultados de 

maior impacto acadêmico e científico.  

 

5. Resultados gerais esperados  

 

Espera-se concluir um levantamento concreto sobre a quantidade de espécies 

olerícolas cultivadas sob sistemas aquapônicos no Distrito Federal, 

sistematizando resultados de importância, impacto e área de ocorrência. Desta 

forma será possível traçar estratégias pontuais e recomendações efetivas para 

produtores e tomadores de decisão nas áreas de agricultura embasados na 

realidade local e peculiaridades sociais e ambientais da região.  

 

Planeja-se redigir ao menos dois artigos a respeito do tema (incluindo uma 

revisão) para publicação em periódicos científicos indexados de bom impacto 

na área.  



Elaboração de resumos para congressos de forma a divulgar o trabalho e a 

instituição assim como interagir com outros pesquisadores e buscar construção 

e visibilidade coletiva do conhecimento.  

 

Capacitação discente em realização de buscas eletrônicas, utilização de base 

de dados e meta- análises.  
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