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1. Introdução 

 

O crescimento da população mundial, a preocupação com a segurança 

alimentar e o interesse cada vez mais intenso em relação à sustentabilidade 

ambiental estão entre os principais desafios a serem enfrentados pelos países 

para as próximas décadas (SCHULTER E VIEIRA FILHO, 2017). 

A piscicultura é uma das atividades agropecuárias que mais crescem no 

Brasil e no mundo. No Brasil, desde o início da produção comercial de peixes na 

década de 90, a piscicultura tem aumentado suas áreas produtivas, englobando 

desde pequenos produtores que buscam uma fonte de renda alternativa a 

grandes empresas multinacionais com produções altamente mecanizadas e 

participação no mercado global. 

O principal mercado da piscicultura tem sido a produção de proteína 

animal para alimentação. A produção de peixes para o consumo humano 

movimentou um valor superior a R$ 4,6 bilhões de reais em 2016, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017). 

Grande parte dos números que exaltam o desempenho da piscicultura 

estão atrelados a agricultura familiar. Com o intuito de diversificar suas culturas 

muitos agricultores familiares têm buscado a piscicultura como fonte de renda. 

Segundo Bueno (2015) o campo passa por um novo desafio que lhe fora 

imposto, produzir de forma sustentável com maior eficiência e menor impacto ao 

meio ambiente. 

Além da produção de proteína animal para alimentação humana o ramo 

de produção de organismos aquáticos abrange também a aquariofilia, atividade 

na qual a produção de peixes é feita na forma de hobby. 

De acordo com um levantamento da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o Brasil tem 4800 criadores comerciais de 

peixes ornamentais, sendo que 80% deles ficam na zona rural, onde os tanques 

se espalham em áreas de 3.000 m2 a 10.000 m2. Nas cidades, os criadouros 

são bem menores, com no máximo 200 m2. Entre as espécies mais procuradas 



estão o betta, o guppy, o kinguio, as carpas douradas e o acará-disco. As 

unidades podem custar de R$ 0,50 até, em casos raros, R$ 10 mil. 

Na região Centro-Oeste o mercado de peixes ornamentais é alimentado 

pelo extrativismo e pela criação. No estado de Goiás a atividade é exercida de 

forma mista entre o extrativismo e cultivo. Atualmente, existem cerca de 10 

produtores que buscam a formação de um núcleo, objetivando atingir de forma 

mais profissional os mercados consumidores de Brasília e Goiânia, onde grande 

parte é suprida pelas produções proveniente do Estado de Goiás e sudeste do 

Brasil. 

No Distrito Federal em especial a criação é pouco expressiva, controlada 

por poucos exportadores, que compram grande parte dos peixes nativos e 

cultivados na região, submete-os a um processo de quarentena criterioso e, 

posteriormente exportam para a Holanda. 

Dentro desse cenário de produção piscícola é importante que a atividade 

seja desenvolvida por profissionais especializados, proporcionando o 

desenvolvimento sustentável da atividade, através da manutenção do bem-estar 

dos animais, seja no ambiente de cultivo ou a nível laboratorial. 

 

2. Justificativa 

 

As exportações de espécies como o peixe betta renderam US$ 10,5 

milhões para os criadores brasileiros em 2013. E um dos grandes desafios da 

pesquisa agropecuária é gerar conhecimento e tecnologia para os pequenos 

produtores, como forma de diversificar suas produções e apresentar alternativas 

para a viabilidade das pequenas propriedades. 

Nesse contexto, a introdução da produção de peixes ornamentais é uma 

alternativa aos produtores rurais, principalmente os piscicultores. Na região do 

Distrito Federal, o principal produto da piscicultura tem sido a tilápia. 



Conforme relata Schulter (2018), foram levantados pela Emater-DF cerca 

de 429 produtores familiares e patronais, que tem baixo incremento de tecnologia 

e atravessam uma fase de recessão, devido as dificuldades de comercialização 

da tilápia no mercado local. 

O estudo realizado por Schulter (2018) aponta também para a 

necessidade de diversificação da produção local, haja vista a falta de 

competitividade com o pescado importado de outras regiões e países. 

Nesse sentido, a diversificação da produção de tilápia para a produção de 

peixes ornamentais surge como alternativa para a geração de emprego e renda, 

além da fixação do trabalhador rural em seu ambiente. 

Portanto, o trabalho proposto pretende verificar a viabilidade econômica e 

tecnológica da produção de peixes ornamentais em escala adequada ao 

pequeno produtor rural de modo a estabelecer um módulo mínimo produtivo. E 

em contra partida desenvolver o Laboratório de Organismos Aquáticos do 

ICESP, fornecendo know-how para produção e manutenção de animais para 

pesquisa e desenvolvimento de estudos multidisciplinares. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver pacote tecnológico para produção de peixes ornamentais 

adequada ao pequeno produtor rural, como alternativa produtiva, objetivando a 

geração de emprego e renda. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral proposto foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 



(a) Viabilizar a reprodução da espécie Betta slendens em escala viável ao 

pequeno produtor rural; 

(b) Estabelecer uma tabela de viabilidade econômica para discriminação 

dos custos de implantação, produção e as receitas previstas no 

módulo mínimo estabelecido; 

(c) Verificação da produção junto ao pequeno produtor de forma a 

estabelecimento e verificação do módulo mínimo produtivo com 

viabilidade econômica. 

(d) Publicação dos resultados de forma a gerar discussão e propagação 

da tecnologia proposta, bem como do trabalho desenvolvido pela 

equipe do LOA/ICESP. 

 

4. Materiais e métodos 

 

A pesquisa será realizada no Laboratório de Organismos Aquáticos - 

LOA/ICESP, campus Águas Claras, Brasília - DF. Os reprodutores e as matrizes 

dos bettas serão mantidos no laboratório para as formações dos casais e 

reproduções. Após eclosão as pós-larvas serão estocadas em caixa d'Água para 

crescimento e desenvolvimento até poderem serem separados os machos das 

fêmeas “jarring” atingindo seu tamanho comercial que fica em torno de 90 dias, 

os exemplares serão contados e realizada a contabilidade dos gastos e fim de 

se ter o balancete que verificara a viabilidade do negócio, para no futuro a 

possível implantação dessa técnica de reprodução em caixa d’água para 

aumento da renda para pessoas de comunidades de baixa renda. 

Orçamento geral: 

• Casal de Betta splendens; 

• Ração especifica para a raça (alimentação das matrizes) 500gr. 

• Cistos de artêmia (alimentação de filhotes) 100gr; 

• Bomba de areação (aquário de alevinos e eclosão dos cistos de 

artêmia); 

• Aquário 15x15 (macho); 



• Aquário de 10 litros (fêmeas); 

• Aquário de 30 litros para reprodução; 

• Caixa d’água 300 litros; 

• Mangueira; 

• Conector\divisor de ar; 

• Foco de luz; 

• Sal Grosso Comum; 

• Puça para artêmia; 

• Puça pequeno; 
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