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Diretivas de projeto e metodologia de implantação de um sistema aquapônico 

sustentável 

 

 

RESUMO 

 

Com o crescimento populacional mundial, a busca por inovações tecnológicas que aumentem 

a produção de alimentos, sem comprometer o meio ambiente é imperativo e se constitui em 

temática importante discutida nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Neste cenário, 

a aquaponia, que associa a produção de vegetais à produção de peixes, se destaca, 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável, pois melhora a produção de alimentos, 

promove a segurança alimentar, garante a disponibilidade e manejo responsável da água e 

assegura padrões de produção sustentáveis. Contudo, a eficácia do sistema depende de 

bombas e mecanismos de aeração que consomem energia, se caracterizando em um entrave 

sustentável da técnica. O objetivo desta pesquisa foi elaborar diretivas de projeto e 

metodologia de implantação de um sistema aquapônico sustentável para uma Instituição de 

Ensino Superior, buscando alternativas sustentáveis de manutenção energética. O projeto 

propõe a construção de um laboratório de aquaponia com 80 m², composto por um tanque 

para o cultivo de tilápias destinadas ao consumo e de carpas coloridas, cultivadas como peixe 

ornamental, calhas hidropônicas horizontais e em espiral para o cultivo de diferentes 

temperos, hortaliças e frutas, um tanque de filtro biológico alagado, contendo argila 

expandida e cultivo de papiro. Além de um sistema de bombeamento dos efluentes para as 

calhas hidropônicas, movido por energia fotovoltaica, um sistema de aeração, movido por 

turbina eólica; a água que alimentará o sistema será proveniente da cisterna de aproveitamento 

de águas pluviais da instituição. Espera-se, com esta proposta, referenciar a implantação de 

sistemas de aquaponia sustentáveis sob o ponto de vista energético.  

 

Palavras-chave: energias renováveis; hidroponia; produção de peixes; produção sustentável.  

  



  

Project and methodology directives for the implementation of a sustainable aquaponic 

system 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With the worldwide population growth, the search for technological innovations that increase 

food production without compromising the environment is imperative. It constitutes an 

important theme discussed in the Sustainable Development Objectives. In this scenario, 

aquaponics, which combines vegetable production with fish production, stands out to 

contribute to sustainable development. It improves food production, promotes food security 

and ensures the availability and sustainable management of water. However, the effectiveness 

of the system depends on an energy-consuming pump and aeration mechanism, which is 

characterised as a hindrance to the technique. The objective of this research is to come up 

with a pilot aquaponics-system for a Higher Education Institution to find an alternative for 

energy maintenance. The project needs the construction of an aquaponics laboratory with 80 

m². It needs a tank for the cultivation of tilapia destined for consumption and ornamental 

carps, grown as decorative fish. It further needs horizontal and spiral hydroponic channels for 

the cultivation of different species, vegetables and fruit. Also required is a biological filter 

tank flooded with expanded clay and papyrus plants. The drainage system for the hydroponic 

gutters will be powered by photovoltaic energy and the aeration system will be powered by a 

wind turbine. The water that feeds the system will come from the rainwater harvesting cistern 

of the construction. It is hoped - with this proposal - to implement an energy-efficient 

aquaponics system for food sustainability. 

 

Keywords: renewable energies; hydroponics; fish production; sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As condições de vida humana no planeta estão ameaçadas, comprometendo a 

qualidade das gerações futuras, por isso, o modo de produção e consumo trazem sérias 

ameaças à população. O aumento da população global, a rápida urbanização, a escassez de 

recursos naturais necessitam de formas sustentáveis de produção de alimento (RETIEF et al., 

2016).  

O mundo precisa de soluções que busquem o aumento da produção de alimentos, sem 

comprometer ainda mais o meio ambiente, garantindo à população maior segurança alimentar 

e condições de igualdade (NASCIMENTO et al., 2012). 

De fato, no Brasil durante os últimos anos, foram desenvolvidos estudos e projetos 

com o objetivo de difundir e aplicar sistemas sustentáveis na produção de alimentos, além de 

promover a conscientização dos produtores e consumidores com relação à necessidade destes 

sistemas. O aumento da demanda por alimentos e a escassez de água elevam a necessidade de 

desenvolvimento de sistemas sustentáveis na produção de alimentos (TUNDISI, 2008).  

A problemática da escassez de água no planeta, em conjunto com o aumento 

populacional nas áreas urbanas e a necessidade em produzir alimentos para atender a demanda 

crescente da população, vem constituindo um grande entrave mundial, sendo necessária a 

busca por sistemas sustentáveis de produção de alimentos que otimizem o espaço destinado ao 

cultivo (HUNDLEY et al., 2013). 

Considerando as questões relacionadas à disponibilidade de solo e água, sabe-se que a 

produção de alimentos exige grandes volumes de água (DIVER, 2006). Neste contexto, 

emerge como alternativa de sistema sustentável de produção de alimentos, a técnica de 

aquaponia, que consiste no cultivo de vegetais, integrado à piscicultura, permitindo a redução 

do uso de água e o aproveitamento dos resíduos orgânicos (ROOSTA; AFSHARIPOOR, 

2012).  

O sistema de produção aquapônico é uma técnica utilizada com sucesso em muitos 

países, incluindo Estados Unidos, Austrália e também em países europeus, contudo, no Brasil 

o emprego comercial desta técnica ainda é discreto (GEISENHOFF et al., 2016). Apesar do 

baixo consumo de água, da redução de impactos ambientais, da produção de duas fontes de 

renda em um único sistema, mais estudos que forneçam informações para permitir a 

implementação deste sistema sob condições brasileiras são fundamentais (GEISENHOFF et 

al., 2016). 
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De acordo com Hundley et al. (2013), o sistema de recirculação de água da aquaponia 

reduz o impacto ao meio ambiente gerado pela produção de alimentos e proporciona uma 

economia de 90% no consumo de água destinado à produção de hortaliças em comparação ao 

cultivo tradicional. 

Os principais pontos de destaque relacionados ao emprego desta técnica versam sobre 

o cultivo de peixes, fontes de proteína animal de elevada qualidade e a produção de vegetais, 

como frutas e hortaliças, fontes de variados nutrientes, associado ao baixo consumo de água, 

reduzida produção de resíduos e menor ocupação de espaço, resultando em uma sinergia 

perfeita entre piscicultura, processos biológicos e plantas (ROOSTA; AFSHARIPOOR, 

2012). Desta forma, observa-se que a aquaponia segue ao encontro dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), visto que discussões sobre produção de alimentos, 

consumo responsável e manejo sustentável da água estão elencadas entre os ODS (UNESCO, 

2015). 

Contudo, como pontos restritivos ao sistema, Dediu, Cristea e Xiaoshuan (2012) 

afirmaram que ao envolver o funcionamento de dois sistemas de produção, a aquaponia gera 

um rendimento extra para o produtor. No entanto, a implantação desses dois sistemas resulta 

em maior investimento inicial e o cultivo dos vegetais e dos peixes deve estar em plena 

capacidade de produção a fim de garantir o retorno do investimento. 

Associado a este fato, ressalta-se que o consumo de energia na aquaponia, decorrente 

dos sistemas de bombeamento e aeração também deve ser considerado. Camargo (2017) 

reporta que além da análise dos custos com a energia elétrica, a instalação de sistemas 

alternativos de energia, como o uso de energia solar, pode conferir maior segurança ao 

sistema aquapônico em situações de blackout, pois o comprometimento da aeração dos 

tanques pode resultar em alta mortalidade dos peixes. Neste âmbito, a busca por um sistema 

aquapônico produtivo, mais seguro e sustentável, o ideal seria implantar sistemas de 

aquaponia acionados por energias limpas ou renováveis.  

O uso de fontes renováveis de energia promove a diversificação, o desenvolvimento 

de novas tecnologias, a descentralização da produção energética e minimiza os impactos 

ambientais, pois reduz as emissões de CO2 e ameniza a dependência energética dos 

combustíveis fósseis (NASCIMENTO et al., 2012).   

O Brasil, devido a sua extensão territorial, incidência solar e grande área costeira é um 

país promissor na geração de energias renováveis, especialmente eólica e solar (PINTO; 

MARTINS; PEREIRA, 2017). Estas tecnologias emergem como alternativa de geração 
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complementar e de expansão da capacidade geradora e suas aplicações devem ser estimuladas 

nos mais diferentes segmentos, inclusive na produção de alimentos em sistemas de aquaponia.  

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi elaborar um projeto piloto de um 

sistema de aquaponia para uma Instituição de Ensino Superior localizada na região sul do 

estado do Paraná, acionado por fontes de energia limpa eólica e solar, a fim de contribuir na 

busca por sistemas de produção de alimentos  seguros energeticamente e sustentáveis. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Definição e Histórico da Aquaponia 

 

A aquaponia é a ciência que integra a produção de peixes e plantas em um ambiente 

simbiótico onde os resíduos dos peixes são utilizados como fertilizantes pelas plantas 

(ROOSTA; AFSHARIPOOR, 2012).  

Os nutrientes do metabolismo dos peixes se acumulam em concentrações semelhantes 

às soluções nutritivas do sistema hidropônico (RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006) e, 

geralmente, a qualidade do produto vegetal obtido é maior em comparação com aquelas 

originadas de cultivo tradicional (DEDIU; CRISTEA; XIAOSHUAN, 2012). 

A aquaponia constitui uma forma sustentável de produção de alimentos com 

otimização dos espaços e recursos naturais (HUNDLEY et al., 2013) e se constitui num 

sistema fechado, composto por três dispositivos, o sistema de produção de peixe em fluxo 

contínuo, a hidroponia e o sistema de biofiltro (EMBRAPA, 2015). 

Os registros mais antigos da aquaponia são dos astecas, que habitavam a região do 

México entre os séculos XIV e XVI e construíram ilhas denominadas chinampas nas quais 

cultivavam plantas em lagos rasos contendo diferentes organismos aquáticos (YÁÑES, 2013). 

Outro exemplo de sistemas aquapônicos remotos é o cultivo dos campos de arroz inundados 

em combinação com peixes no sul da China, Tailândia e Indonésia. 

A integração entre a criação de peixes em sistema intensivo e a produção vegetal é 

praticada com sucesso em países como Estados Unidos, Austrália, México, Israel e também, 

em países da Europa (EMBRAPA, 2015). As pesquisas sobre aquaponia foram desenvolvidas 

tanto em nível comercial, quanto em pequena escala, conhecidas internacionalmente como os 

backyard aquaponics ou aquaponia de quintal. Em países como Austrália, Estados Unidos e 

Canadá empresas já fornecem os equipamentos e consultorias para desenvolvimento de 
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sistemas compactos de aquaponia voltados para residências e apartamentos (CARNEIRO et 

al., 2015).  

Na Alemanha, uma fazenda urbana com uma estufa de 1,8 mil metros quadrados 

produz anualmente, cerca de trinta e cinco toneladas de verduras e legumes e vinte e cinco 

toneladas de peixes. Esta fazenda, localizada no Instituto Leibniz de Ecologia de Água Doce e 

Pesca Interior (IGB) de Berlim, compõe o projeto “Innovative Aquaponics for Professional 

Application High-tech”(INAPRO HIGH-TECH), que reúne dezoito parceiros de oito países 

(INAPRO, 2018). 

No Brasil, estudos sobre hidroponia e aquicultura, isolados, existem há mais de 

cinquenta anos, contudo, as pesquisas sobre aquaponia tornaram-se mais consistentes somente 

na última década (CARNEIRO et al., 2015) e vêm atraindo a atenção de pesquisadores e 

produtores (EMBRAPA, 2015).  

 

2.2. Aquaponia e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram definidos pelas Nações 

Unidas e compõem uma agenda global, adotada em setembro de 2015, totalizando 17 

objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Estes objetivos envolvem ações para acabar 

com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e 

enfrentar as mudanças climáticas (UNESCO, 2015).  

A aquaponia pode contribuir diretamente com os ODS, sobretudo com ODS 2 – 

fome zero e agricultura sustentável - que versa sobre a necessidade de divulgar ações que 

promovam a segurança alimentar; o ODS 6 – que busca garantir a disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos e o ODS 12 – que trata do consumo e produção 

responsáveis e  objetiva assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Com relação ao ODS 2 - fome zero e agricultura sustentável e ODS 12 – consumo e 

produção responsável, sabe-se que o crescimento populacional desordenado nos centros 

urbanos demanda a necessidade de elevada quantidade em regiões pontuais. Sendo assim, a 

aquaponia constitui uma alternativa, que possibilita a produção de proteína animal de boa 

qualidade, oriunda da aquicultura, baseada num sistema de reaproveitamento, com baixo 

consumo de água e produção de resíduos, combinada com a produção de hortaliças em 

sistema de hidroponia, resultando em uma sinergia perfeita entre a utilização de peixes, 

processos biológicos e plantas (EMBRAPA, 2015). 
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Os peixes são ricos em proteínas de alto valor biológico, segundo a FAO os brasileiros 

ingerem cerca de dez quilos por ano por pessoa, enquanto que a média mundial é de dezoito 

quilos. E a média brasileira é fortemente aumentada com o consumo de vinte quilos por ano 

por pessoa na região amazônica (PAVANELLI et al., 2015). 

Em um sistema aquapônico cultivando alface e tilápia, Geisenhoff et al. (2016) 

notaram que a água residual do cultivo das tilápias pode fornecer nutrientes suficientes para a 

produção de alface, tornando desnecessária a adubação suplementar com produtos comerciais. 

Concordando, Cani et al. (2013) enfatizaram a viabilidade técnica da integração entre a 

produção intensiva de tilápias em sistema fechado de recirculação de água com a produção de 

alfaces em hidroponia. 

Na busca pelo manejo sustentável da água (ODS 6), a aquaponia constitui um sistema 

de produção de alimento sustentável e, em comparação com o sistema tradicional de cultivo 

de olerículas no solo, estudos verificaram a redução do consumo de água em até 90% 

(EMBRAPA, 2015). O cultivo hidropônico reduz o consumo de água, em função do uso do 

efluente da aquicultura como fertirrigação no cultivo dos vegetais, assim, esta associação 

diminui os impactos gerados ao meio ambiente pelo despejo dos efluentes da aquicultura nos 

corpos d´água (MARISCAL-LAGARDA et al., 2012).  

Lennard (2004) abordou sobre as crescentes restrições e custos relacionados ao uso da 

água e sobre a necessidade dos produtores rurais, em inúmeros países, em procurarem 

alternativas mais econômicas da utilização da água para a produção de alimentos. 

Além da racionalidade do consumo de água para a produção de hortaliças (GRABER; 

JUNGE, 2009) o sistema permite o reaproveitamento do efluente gerado pela aquicultura por 

meio da recirculação e manutenção do sistema hidropônico. As plantas removem os 

metabólitos presentes na água, prejudiciais aos peixes, permitindo seu desenvolvimento 

(HUNDLEY et al., 2013). O manejo do efluente da aquicultura, além de evitar o despejo em 

corpos de água, fornece um fertilizante natural para o cultivo hidropônico (MARISCAL-

LAGARDA et al., 2012). A troca de água nos sistemas aquapônicos é de, aproximadamente, 

2% e os nutrientes do metabolismo dos peixes acumulam-se em concentrações semelhantes às 

soluções nutritivas do sistema hidropônico (RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006). 

Mariscal-Lagarda et al. (2012) também verificaram a redução no consumo de água em 

pesquisa conduzida em um sistema de aquaponia cultivando camarão (Litopenaeus vannamei) 

e tomate (Lycopersicon esculentum Mill). O estudo quantificou o consumo de água de 2,1m³ 

por quilo de camarão e tomates produzidos, valor bastante inferior ao sistema tradicional de 
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cultivo do camarão, em que o consumo médio de água varia entre 67 a 113m³ por quilo 

produzido. 

Em estudo comparativo entre a aquicultura e a integração com a aquaponia Geisenhoff 

et al. (2016) observaram, na aquicultura, um consumo de 360 litros diários e, após a 

integração do sistema, o consumo foi reduzido para 200 litros diários, considerando o mesmo 

volume de peixes. Os autores também constataram que o desenvolvimento das plantas foi 

satisfatório, não foi necessária a adição de fertilizantes químicos e que o efluente dos peixes 

forneceu os nutrientes necessários, evidenciando a eficiência do sistema.  

A aquicultura tradicional gera impactos ambientais pelo descarte de efluentes e pelo 

risco de introdução de espécies e patógenos no meio ambiente aquático local, por outro lado, a 

aquaponia se constitui em uma técnica ecologicamente correta, pois reaproveita os nutrientes 

e permite a nitrificação bacteriana, com a consequente fixação de nitrogênio pelos vegetais 

(BARBOSA, 2013). 

 

2.3. Critérios para a Instalação de um Sistema de Aquaponia 

 

O sucesso em um sistema de aquaponia depende de vários fatores que devem ser 

considerados, sobretudo referentes aos aspectos construtivos, discutidos a seguir. 

A definição da densidade de peixes e de plantas deve considerar que a produção 

hidropônica possui o seu ciclo variável conforme a espécie, de 25 a 90 dias, e o ciclo dos 

peixes tem a duração de aproximadamente 210 a 270 dias. De acordo com Rakocy, Masser e 

Losordo (2006) a proporção dos volumes dos tanques de criação de peixes e do cultivo 

hidropônico varia entre 1:1 à 1:4. Já Nelson (2007) dimensiona para cada 1 kg de peixe, 7 kg 

de vegetais. Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 

2014), a densidade máxima de estocagem de peixes deverá ser de 20 kg de peixe por mil litros 

de água, e COÊLHO et al. (2014) definiram uma densidade populacional de 100 peixes por 

metro cúbico. 

Sobre o povoamento dos peixes, Rakocy, Masser e Losordo (2006) recomendam 

povoar os tanques de aquicultura com diferentes grupos de tamanhos de peixes: alevinos, 

juvenis e adultos e, após cada despesca parcial, o tanque deve ser repovoado com o mesmo 

número de alevinos, com separações de grades ou outras soluções para diferenciação dos 

tamanhos de peixes. 

Ainda com relação ao povoamento e taxa de renovação de água, Carneiro et al. (2015) 

afirmaram que para uma densidade de 10 Kg/m³, devem ser utilizadas caixas entre 100 e 1000 
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litros e, no quesito fluxo de água, a velocidade não pode exigir grande esforço natatório dos 

peixes, pois pode prejudicar o crescimento, porém, o fluxo deve garantir a retirada dos dejetos 

produzidos pelos peixes e assim evitar o acúmulo de resíduos nos tanques. A taxa de 

renovação de água está relacionada diretamente à densidade de estocagem dos peixes, 

devendo ser de, pelo menos, metade do volume do tanque a cada hora para densidades de até 

10 kg/m
3
 e, para densidades maiores, deve ser total em uma hora. Neste caso, para um tanque 

com capacidade de 500L e com mais de 5 kg de peixes, deve ser utilizada uma bomba que 

garanta uma vazão de, pelo menos, 500 L/hora sendo necessário também o uso de filtro de 

sólidos, concluíram os autores. 

A instalação do filtro de sólidos é necessária para evitar o entupimento do sistema 

pelos resíduos sólidos gerados. Existem várias opções de filtros decantadores, porém, o mais 

eficiente é o modelo com fundo cônico, onde os resíduos se sedimentam e podem ser retirados 

por meio de uma válvula instalada na sua base. Como este material é rico em matéria orgânica 

devido às fezes de peixes, ele pode ser aplicado diretamente ao solo como adubo orgânico na 

agricultura ou destinado a um biodigestor anaeróbico, com a possibilidade de produção de 

biogás (EMBRAPA, 2015).  

O sistema de aeração da aquaponia deve ser adequado para os peixes, plantas e 

bactérias nitrificantes do filtro biológico. Em clima tropical, a quantidade de oxigênio 

dissolvido na água deve ser superior a 3 mg/L e pode ser mantida pelo emprego de 

compressores ou sopradores de ar (aeradores) (RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006). 

Carneiro et al. (2015) reportaram que a aeração deve estar presente no tanque de aquicultura 

e, conforme o design do sistema, difusores também devem ser instalados em outros 

compartimentos, como o ambiente de cultivo das plantas. 

Concernente aos processos biológicos do sistema sabe-se que na aquaponia existe um 

fluxo contínuo de nutrientes entre diferentes organismos vivos e processos biológicos 

presentes, dentre eles, a nitrificação bacteriana. O nitrogênio orgânico existente nos resíduos 

de ração não ingeridos pelo sistema de aquicultura é decomposto em amônia, por meio de 

microrganismos heterotróficos presentes na água, podendo ocasionar toxidade às plantas e 

peixes, sendo necessária a remoção da amônia (CARNEIRO et al., 2015; CANASTRA, 

2017). 

O papel de conversão da amônia (   ) em nitrito (   -) e este em nitrato (   -) 

transformando substâncias tóxicas em nutrientes benéficos para a hidroponia é realizado pelas 

bactérias nitrificantes. Os limites máximos de nitrogênio na forma de amônia total em 

viveiros de aquicultura devem estar entre 0,4 e 2,0 mg/L (BOYD; TUCKER, 1998).  
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O nitrogênio constitui um nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas e, na 

forma de nitrato, possui uma maior taxa de absorção, por isto o manejo das colônias de 

bactérias é fundamental para o sistema. Algumas plantas, como o agrião (Nasturtium 

officinale), o lírio do brejo (Hedychium coronarium), o papiro (Cyperus papyrus) e a taboa 

(Typha domingensis), têm capacidade de reduzir os níveis de amônia por meio da absorção em 

seu sistema radicular e são utilizadas como filtros biológicos (DEDIU; CRISTEA; 

XIAOSHUAN, 2012).   

O pH no sistema aquapônico deve ser monitorado por possuir três organismos 

diferenciados: os peixes, as plantas e as bactérias nitrificantes. As bactérias nitrificantes são 

aeróbicas e sua faixa adequada de pH encontra-se entre 7,0 e 8,0. As plantas possuem um 

melhor desenvolvimento no intervalo de pH entre 5,5 à 6,5. Com relação ao cultivo de peixes, 

a faixa de pH ideal situa-se entre 7,5 e 9,0. Diante do exposto, a faixa mais indicada de pH no 

sistema aquapônico é próximo de 7,0 (RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006). 

Com referência aos sistemas de cultivos para aquaponia destaca-se o uso de bandejas 

flutuantes ou floating rafts, calhas hidropônicas ou NFT (Nutrient Film Technique) e Media-

filled bed ou gravel bed. As bandejas flutuantes ou floating rafts são de poliestireno contendo 

orifícios espaçados entre si conforme a espécie vegetal e sua forma de crescimento. As raízes 

permanecem submersas necessitando de uma forma de aeração para manter a oxigenação da 

água, indispensável às bactérias nitrificantes que colonizam as paredes e fundos destas placas 

(RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006; CANASTRA, 2017). 

As calhas hidropônicas ou NFT (Nutrient Film Technique) são as calhas ou tubos de 

policloreto de vinil (PVC) com berçários, com espaçamento definido de acordo com a espécie 

a ser cultivada para disposição das mudas das plantas. Neste sistema, as raízes são 

alimentadas com uma fina camada de água com nutrientes que percorre a tubulação. As calhas 

hidropônicas são dispostas paralelamente e com desnível entre 8 a 12 % para possibilitar o 

transporte do efluente por gravidade (GUERRERO-MONROY; DEL VIVAR; FÉLIX-

GASTELUM, 2012). 

O media-filled bed ou gravel bed consiste no uso de substratos inertes como a argila 

expandida, pedra brita, seixos, rochas vulcânicas, areia grossa, perlita ou caliças de telhas 

cerâmicas, sendo a argila expandida e a pedra brita os substratos mais frequentemente 

utilizados. Estes dois substratos são favoráveis para o desenvolvimento das raízes dos 

vegetais e das colônias de bactérias do sistema de aquaponia (CARNEIRO et al., 2015). 

Para implantação de um sistema de aquaponia deve-se atentar para a fonte de energia 

que será utilizada. O sistema de bombeamento dos efluentes provenientes da aquicultura após 
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o sistema de filtragem com plantas rizosféricas e substratos drenantes necessitam de energia 

para bombeamento para as calhas hidropônicas. Além deste sistema, a aeração para o cultivo 

aquapônico também depende de energia para seu funcionamento. Portanto, a discussão sobre 

fontes energéticas para a aquaponia é apresentada na sequência.  

 

2.4. Aquaponia e Energia Limpa 

 

Pazheri, Othman e Malik (2014) reportaram que as formas de geração de energia 

elétrica atuais se constituem uma temática preocupante e urgente, já que os processos 

convencionais de geração estão os principais responsáveis pelas emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE). 

O Brasil é um dos países que mais emite CO₂ no mundo e, durante muitos anos, este 

fato foi atribuído ao desmatamento e queimadas na Floresta Amazônica (LOAIRE; ASNER; 

FIELD, 2009). No entanto, o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG) evidenciou um aumento alarmante, indicando que o setor de energia apresentou a 

maior taxa média de crescimento anual de emissões no período 2013-2015 (PINTO; 

MARTINS; PEREIRA, 2017), superando as emissões da agropecuária e praticamente 

equiparando-se às emissões por mudança de uso da terra (AZEVEDO et al., 2017), por isso, o 

Brasil, no intuito de atender os compromissos internacionais assumidos, tem buscado de 

forma contínua, a manutenção de uma matriz energética limpa (BRASIL, 2015; SANTOS et 

al., 2017). 

As fontes renováveis de energia, e biocombustíveis como o biodiesel, o etanol, o 

hidrogênio, o biogás, a biomassa, a energia eólica, solar, fotovoltaica, hidrelétrica, maremotriz 

e geotérmica, promovem a diversificação das fontes, o desenvolvimento de novas tecnologias, 

a descentralização da produção energética e incentivam o desenvolvimento sustentável, já que 

minimizam os impactos ambientais pela redução das emissões de CO2 e da dependência 

energética dos combustíveis fósseis (NASCIMENTO et al., 2012).   

Camargo (2017) reporta sobre a necessidade em se analisar os custos com a energia 

elétrica consumida no sistema aquapônico e discorre sobre a instalação de sistemas 

alternativos de energia, como o uso de energia solar, tendo em vista a maior segurança 

energética do sistema em situações de blackout que podem causar prejuízo na aeração dos 

tanques e resultar em alta mortalidade dos peixes.  

O Brasil, por suas características continentais, localização geográfica, relevo, 

hidrografia e clima tropical, é favorável para o aproveitamento de diversas fontes renováveis 
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(PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017), sobretudo eólica e solar (SCHMIDT; CANCELLA; 

PEREIRA JÚNIOR, 2016), por isso, buscando um sistema de aquaponia mais produtivo, 

seguro e sustentável energeticamente, o ideal seria o emprego de energias limpas ou 

renováveis como as descritas a seguir. 

 

2.4.1. Energia Eólica 

 

Os registros da utilização da conversão da energia cinética dos ventos em energia 

mecânica datam de 3000 anos atrás e descrevem os moinhos de vento utilizados para moagem 

de grãos e bombeamento de água.  

Na década de 1970, com a crise internacional do petróleo, ocorreu o interesse e 

investimentos para viabilizar o desenvolvimento da geração de energia eólica e a aplicação de 

equipamentos em escala comercial (LOPEZ, 2012). O grande desenvolvimento da utilização 

desta forma de energia para geração de eletricidade resultou, na Dinamarca e nos Estados 

Unidos, no final do século XIX, na fabricação das primeiras turbinas por pequenas 

companhias de equipamentos agrícolas (MARTINS; GUARNIERI; PEREIRA, 2008).  

Após a concentração desta tecnologia na Europa e Estados Unidos, o mercado ampliou 

as instalações e fábricas na Ásia, e de forma mais singela na América Latina e África. No 

meio da década de 2000 a utilização de energia eólica estava distribuída pelo mundo, sendo 

considerada uma energia renovável competitiva e de grande contribuição para a redução de 

emissões de GEE (TOLMASQUIM, 2016).   

No Brasil, a instalação do primeiro aerogerador foi em 1992 no arquipélago de 

Fernando de Noronha e, no ano de 2016, 336 usinas eólicas estavam operando, totalizando 

uma potência instalada da ordem de 8195 MW (ANEEL, 2016), dados que colocam o Brasil 

na quinta posição do ranking mundial de expansão da capacidade instalada de geração eólica. 

Em 2016, a capacidade mundial de geração eólica foi de 486,749MW, sendo a China 

responsável por 34,7%, Estados Unidos por 16,9%, Alemanha por 10,3% e o Brasil com 2,2% 

na participação mundial da matriz eólica (GLOBAL WIND, 2016). O recurso eólico contribui 

com uma participação da ordem de 6% da matriz elétrica nacional (PINTO; MARTINS; 

PEREIRA, 2017). 

A utilização da energia eólica para geração elétrica tem aumentado mundialmente nos 

últimos anos, sendo a maioria dos parques eólicos instalados em terra (onshore), e com maior 

predominância na Europa, implantados no mar (offshore) (TOLMASQUIM, 2016).  Segundo 

a Global Wind (2016) a potência eólica instalada aumentou de 74 GW, em 2006, para 486,8 
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GW em 2016. No Brasil, o crescimento foi de 237 MW em 2006, para 10740 MW em 2016. 

O estado do Rio Grande do Sul possui a maior concentração de parques eólicos, 125, gerando 

3420GW e o Paraná possui apenas um parque eólico com a geração de 3GW.  

O Brasil devido a sua dimensão, 8.514.215 km², é o quinto país do mundo e o maior 

da América Latina em área territorial e com 7.367 km de extensão litorânea é um país 

favorável para produção de energia eólica (PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017). 

Em 2014 a contribuição brasileira das fontes renováveis de energia correspondia em 

16% da capacidade instalada no sistema integrado nacional, mas, conforme o Plano Decenal 

Energético de 2024, a capacidade instalada no sistema expandirá 55% em dez anos e a parcela 

das fontes renováveis como biocombustível, eólica, solar e pequena central hidrelétrica (PCH) 

corresponderá a 47% (TOLMASQUIM, 2016).   

O crescimento do aproveitamento eólico alavancou devido a políticas de promoção e 

inserção de energias renováveis e a implementação de mecanismos de apoio, como redução 

de impostos para a área de renováveis, mercado de crédito de carbono, taxas de carbono, 

sistemas de preços e de cotas e leilões de renováveis (TOLMASQUIM, 2016).   

Incorporar a energia eólica à matriz energética brasileira traz segurança, devido à sua 

complementaridade com o regime hídrico e manutenção do caráter limpo e renovável 

(RAMPINELLI; ROSA JÚNIOR, 2012). Pinto, Martins e Pereira (2017) ressaltaram que o 

caráter renovável e o fato de não lançar poluentes para a atmosfera durante sua operação 

tornam a energia eólica uma das fontes mais promissoras para mitigação de problemas 

ambientais tanto em nível nacional quanto global.  

 

2.4.2. Energia Solar Fotovoltaica 

 

A energia proveniente do sol pode suprir as necessidades básicas naturais de 

iluminação natural, aquecimento e fotossíntese. Porém, para fins energéticos, a energia do sol 

pode ser empregada de duas maneiras: a fotovoltaica, que consiste na conversão direta da luz 

em eletricidade e a heliotérmica, proveniente de uma geração termelétrica, onde o fluido é 

aquecido a partir da energia solar para produzir vapor (TOLMASQUIM, 2016).  

Os primeiros registros de produção de eletricidade a partir da energia solar datam de 

1839, quando Edmond Becquerel, um físico francês, observou que duas placas de latão 

imersas em um eletrólito líquido produziram eletricidade quando expostas à luz solar, este 

fenômeno foi denominado de efeito fotovoltaico (MACHADO; MIRANDA, 2014). Anos 

mais tarde, em 1883, o inventor americano Charles Fritts, construiu uma bateria solar com 
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folhas de selênio, porém com uma eficiência de conversão elétrica de apenas 1%. Neste 

processo evolutivo da energia fotovoltaica, a Bell Laboratories, em 1955, fabricaram os 

primeiros módulos fotovoltaicos com silício, com o intuito de investigar seu potencial para o 

setor de telecomunicações, inicialmente com eficiência de conversão elétrica de 6%. Ao longo 

dos vinte anos subsequentes, a utilização da energia fotovoltaica foi voltada, 

predominantemente, às aplicações espaciais (GREEN, 2005). 

Contudo, como consequência da crise do petróleo na década de 1970, a energia 

fotovoltaica iniciou sua disseminação em áreas terrestres isoladas, utilizadas em conjunto de 

baterias (sistemas off-grid) e, ao final da década de 1990, alguns países promoveram 

programas de estímulos à geração fotovoltaica conectada à rede (sistemas on-grid) 

(TOLMASQUIM, 2016). 

Em 2016 a geração total mundial de energia fotovoltaica foi de 333 TWh, sendo que a 

China ocupou o primeiro lugar, com uma geração de 66,2 TWh, seguida dos Estados Unidos, 

com 56,8 TWh. Mas no Brasil, a exploração da energia solar é discreta perante o seu grande 

potencial. Em setembro de 2017 o Brasil possuía 438,3MW de potência instalada de geração 

solar, um valor muito baixo, principalmente quando se verifica que a irradiação média anual 

brasileira varia entre 1200 e 2400 kWh/m²/ano, um valor bastante superior a média de países, 

por exemplo, da  Europa (BRASIL, 2017).  

O Brasil possui características favoráveis para a produção de energia fotovoltaica. O 

país está situado numa região com incidência mais vertical dos raios solares, condição que 

eleva os índices de irradiação em grande parte do território nacional, além disso, sua 

localização, em sua maioria, entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio favorece elevados 

índices de incidência da radiação solar, inclusive durante o inverno, proporcionando 

condições rentáveis para o aproveitamento energético do recurso solar (TOLMASQUIM, 

2016).  

Apesar da maior potência solar instalada no Brasil se concentrar na Bahia, Piauí, 

Mato Grosso do Sul, leste de Goiás e oeste de São Paulo, o maior potencial brasileiro 

localiza-se na região Nordeste, em função dos maiores valores de irradiação solar global, com 

maior média e menor variabilidade anual (PEREIRA et al., 2017). 

A utilização da geração de energia elétrica pelo sistema fotovoltaica no Brasil é 

recente. Em 2011, foi inaugurada a primeira Usina Fotovoltaica em Tauá/ CE. Em 2013 

empreendimentos de geração fotovoltaica foram habilitados para participarem de um leilão de 

energia nova e, em 2014 ocorreu a contratação de 890MW em Leilão de Energia de Reserva 
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pelo MME e, após este leilão, ocorreram dois certames em 2015, contratando 1763 MW 

(PEREIRA et al., 2017). 

No sistema de geração de energia fotovoltaica, a radiação solar incide sobre os 

materiais semicondutores, geralmente o silício, e são transformados diretamente em corrente 

contínua e, através de inversores, em corrente alternada. Os painéis fotovoltaicos são 

compostos por células fotovoltaicas e podem ser interconectados de forma a permitir a 

montagem de arranjos modulares que em conjunto aumentam a capacidade de geração de 

energia elétrica (RÜTHER, 2004). 

Os coletores são associados em série e paralelos para formar os arranjos de geração 

com a tensão e a corrente desejada. Em sistemas isolados (off-grid), além dos equipamentos 

citados, usualmente são utilizadas baterias e controladores de carga para possibilitar seu 

funcionamento (TOLMASQUIM, 2016).  

A potência nominal dos módulos fotovoltaicos indica a potência do sistema testado em 

laboratório com condições padrões: irradiação de 1000 w/m², massa de ar de 1,5 e 

temperatura da célula de 25ºC (RÜTHER, 2004). 

A inclinação dos coletores fotovoltaicos do sistema pode potencializar o 

aproveitamento do recurso, por isso considera-se o posicionamento em ângulo igual à latitude 

do local, entretanto, as condições climáticas de cada local devem ser avaliadas. Quando é 

necessário otimizar os coletores para maximizar a irradiação em determinada estação ou mês, 

os painéis podem ser alterados para um ângulo maior que  latitude do local e, em locais 

próximos da linha do Equador, é indicado um ângulo mínimo de 10º nos projetos, evitando o 

acúmulo de sujeira nos módulos e facilitando a limpeza natural pelas chuvas. Em cidades com 

estações chuvosas, o ângulo que possibilita a maior otimização deve ser maior que a latitude 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

Além da inclinação, a irradiação solar pode ser maximizada com sistemas de 

seguimento de um eixo que permite um ganho de energia que pode variar entre 20% a 50% 

(TOLMASQUIM, 2016). 
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ARTIGO: 
 

DIRETIVAS DE PROJETO E METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA AQUAPÔNICO 
SUSTENTÁVEL 

 
RESUMO: Com o crescimento populacional mundial, a busca por inovações tecnológicas que 
aumentem a produção de alimentos, sem comprometer o meio ambiente é imperativo e se constitui 
em temática importante discutida nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Neste cenário, a 
aquaponia, que associa a produção de vegetais à produção de peixes, se destaca, contribuindo com o 
desenvolvimento sustentável, pois melhora a produção de alimentos, promove a segurança 
alimentar, garante a disponibilidade e manejo sustentável da água e assegura padrões de produção 
sustentáveis. Contudo, a eficácia do sistema depende de bombas e mecanismos de aeração que 
consomem energia, se caracterizando em um entrave sustentável da técnica. O objetivo desta 
pesquisa foi elaborar diretivas e metodologias de implantação de um sistema de aquaponia 
sustentável para uma Instituição de Ensino Superior, buscando alternativas sustentáveis de 
manutenção energética. O projeto propõe a construção de um laboratório de aquaponia com 80 m², 
composto por um tanque para o cultivo de tilápias destinadas ao consumo e de carpas coloridas, 
cultivadas como peixe ornamental, calhas hidropônicas horizontais e em espiral para o cultivo de 
diferentes temperos, hortaliças e frutas, um tanque de filtro biológico alagado, contendo argila 
expandida e cultivo de papiro. O sistema de bombeamento dos efluentes para as calhas hidropônicas 
será acionado por energia fotovoltaica e o sistema de aeração, será movido por turbina eólica. A 
água que alimentará o sistema será proveniente da cisterna de aproveitamento de águas pluviais da 
instituição. Espera-se, com esta proposta, referenciar a implantação de sistemas de aquaponia 
sustentáveis sob o ponto de vista energético. 
 
Palavras-chave: energias renováveis; hidroponia; produção de peixes; sustentabilidade.  

 
 

 
PROJECT AND METHODOLOGY DIRECTIVES FOR THE IMPLEMENTATION OF A SUSTAINABLE 

AQUAPONIC SYSTEM 
 
ABSTRACT: With the worldwide population growth, the search for technological innovations that 
increase food production without compromising the environment is imperative. It constitutes an 
important theme discussed in the Sustainable Development Objectives. In this scenario, aquaponics, 
which combines vegetable production with fish production, stands out to contribute to sustainable 
development. It improves food production, promotes food security and ensures the availability and 
sustainable management of water. However, the effectiveness of the system depends on an energy-
consuming pump and aeration mechanism, which is characterised as a hindrance to the technique. 
The objective of this research is to come up with a pilot aquaponics-system for a Higher Education 
Institution to find an alternative for energy maintenance. The project needs the construction of an 
aquaponics laboratory with 80 m². It needs a tank for the cultivation of tilapia destined for 
consumption and ornamental carps, grown as decorative fish. It further needs horizontal and spiral 
hydroponic channels for the cultivation of different species, vegetables and fruit. Also required is a 
biological filter tank flooded with expanded clay and papyrus plants. The drainage system for the 
hydroponic gutters will be powered by photovoltaic energy and the aeration system will be powered 
by a wind turbine. The water that feeds the system will come from the rainwater harvesting cistern 
of the construction. It is hoped - with this proposal - to implement an energy-efficient aquaponics 
system for food sustainability. 

Keywords: renewable energies; hydroponics; fish production; sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

As condições de vida humana no planeta estão ameaçadas, comprometendo a qualidade das 

gerações futuras, por isso, o modo de produção e consumo trazem sérias ameaças à população. O 

aumento da população global, a rápida urbanização, a escassez de recursos naturais necessitam de 

formas sustentáveis de produção de alimento (RETIEF et al., 2016). 

O mundo precisa de soluções que busquem o aumento da produção de alimentos, sem 

comprometer ainda mais o meio ambiente, garantindo à população maior segurança alimentar e 

condições de igualdade (NASCIMENTO et al., 2012). 

De fato, no Brasil durante os últimos anos, foram desenvolvidos estudos e projetos com o 

objetivo de difundir e aplicar sistemas sustentáveis na produção de alimentos além de promover a 

conscientização dos produtores e consumidores com relação a necessidade destes sistemas. O 

aumento da demanda por alimentos e a escassez de água elevam a necessidade de desenvolvimento 

de sistemas sustentáveis (TUNDISI, 2008).  

A problemática da escassez de água no planeta, em conjunto com o aumento populacional 

nas áreas urbanas e a necessidade em produzir alimentos para atender a demanda crescente da 

população, vem constituindo um grande entrave mundial, sendo necessária a busca por sistemas 

sustentáveis de produção de alimentos que otimizem o espaço destinado ao cultivo.  

Considerando as questões relacionadas à disponibilidade de solo e água, sabe-se que a 

produção de alimentos exige grandes volumes de água (DIVER, 2006). Neste contexto, emerge como 

alternativa de sistema sustentável de produção de alimentos, a técnica de aquaponia, que consiste 

no cultivo de vegetais, integrado à piscicultura, permitindo a redução de uso de água e o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos. De acordo com Hundley et al. (2013), o sistema de 

recirculação de água da aquaponia reduz o impacto ao meio ambiente gerado pela produção de 

alimentos proporcionando uma economia de 90% no consumo de água destinado à produção de 

hortaliças em comparação ao cultivo tradicional. 

Os principais pontos de destaque relacionados ao emprego desta técnica versam sobre o 

cultivo de peixes, compostos por fontes de proteína animal de elevada qualidade e produção de 

vegetais, como frutas e hortaliças, fontes de variados nutrientes, associado ao baixo consumo de 

água, reduzida produção de resíduos e menor ocupação de espaço, resultando em uma sinergia 

perfeita entre piscicultura, processos biológicos e plantas.  

Desta forma, destaca-se outro ponto importante atual concernente à aquaponia, que é o 

fato de atender ao alcance de alguns dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS 

envolvem ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, 

proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas e, discussões sobre produção de 
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alimentos, consumo responsável e manejo sustentável da água estão elencadas e enfatizadas entre 

os objetivos (UNESCO, 2018).  

Contudo, como pontos restritivos ao sistema, Dediu et al. (2012) afirmaram que, apesar da 

aquaponia envolver o funcionamento de dois sistemas de produção e gerar um rendimento extra 

para o produtor, a implantação destes dois sistemas resulta em maior investimento inicial e o cultivo 

dos vegetais e dos peixes deve estar em plena capacidade de produção a fim de garantir o retorno do 

investimento. 

Associado a este fato, ressalta-se que o consumo de energia na aquaponia, decorrente dos 

sistemas de bombeamento e aeração também deve ser considerado. Camargo (2017) reporta que 

além da análise dos custos com a energia elétrica, a instalação de sistemas alternativos de energia, 

como o uso de energia solar, pode conferir maior segurança ao sistema aquapônico em situações de 

blackout, pois o comprometimento da aeração dos tanques pode resultar em alta mortalidade dos 

peixes. Portanto, na busca por um sistema produtivo, seguro e mais sustentável, recomenda-se o 

emprego de energias limpas ou renováveis.  

O uso de fontes renováveis de energia e biocombustíveis como o biodiesel, o etanol, o 

hidrogênio, o biogás, a biomassa, a hidrelétrica, a maremotriz, a geotérmica, a energia eólica, solar e 

fotovoltaica alavanca o desenvolvimento sustentável, promove a diversificação, o desenvolvimento 

de novas tecnologias, a descentralização da produção energética e minimiza os impactos ambientais, 

diminuindo as emissões de CO2 e ameniza a dependência energética dos combustíveis fósseis 

(NASCIMENTO et al., 2012).   

O Brasil, devido a sua extensão territorial, incidência solar e grande área costeira, é um país 

promissor na produção de energias renováveis (PINTO et al., 2017), sobretudo eólica e solar 

(SCHMIDT et al., 2016). Estas tecnologias emergem como alternativa de geração complementar e de 

expansão da capacidade geradora e suas aplicações devem ser estimuladas nos mais diferentes 

segmentos, inclusive em sistemas de aquaponia.  

O sistema de produção aquapônico é uma técnica utilizada com sucesso em muitos países, 

como Estados Unidos, Austrália e também em países europeus, contudo, no Brasil o emprego 

comercial desta técnica ainda é discreto (HUNDLEY et al., 2013). Por isso, e considerando o baixo 

consumo de água, a produção de duas fontes de alimento e renda em um único sistema e a 

contribuição com a redução de impactos ambientais gerados pela produção de alimentos, a 

realização de estudos que forneçam informações que permitam a implantação deste sistema sob 

condições brasileiras são fundamentais (GEISENHOFF et al., 2016) e capazes de contribuir com o 

desenvolvimento sustentável.  

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi elaborar diretivas de projeto e metodologia de 

implantação de um sistema aquapônico sustentável para uma Instituição de Ensino Superior 
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localizada na região sul do estado do Paraná/ Brasil, acionado por fontes de energia limpa eólica e 

solar, a fim de contribuir na busca por sistemas de produção de alimentos mais eficientes, 

sustentáveis e energeticamente seguros. 

 

METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa foi definido por duas etapas sequenciais governadas por estratégia de 

pesquisa teórico-conceitual, que envolveu as atividades de revisão de literatura e o desenvolvimento 

da proposta do projeto modelo. 

Para elaboração do projeto modelo foram consideradas as seguintes diretrizes: 

 O local foi definido como a área urbana de uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada 

na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil (latitude: 25º 25' 40" S, longitude: 49º 16' 23" W, altitude: 

934 m) e a dimensão do sistema de aquaponia foi baseado na disponibilidade de área da IES.  

 Para definição dos vegetais a serem cultivados no sistema, foi aplicado um questionário aos 

docentes e técnicos dos laboratórios do curso de gastronomia da IES a fim de se estabelecer os 

tipos e frequência de utilização dos principais vegetais utilizados nas aulas práticas realizadas no 

curso de graduação em Gastronomia. 

 A definição dos peixes foi pautada em cultivo de espécie para consumo associado ao cultivo de 

espécie ornamental, buscando espécies adaptadas ao clima da região, mais tolerantes e 

resistentes ao manejo e as altas densidades de estocagem.  

 Como fonte de energia para acionar o sistema, foi elaborado projeto elétrico baseado no 

emprego de energia renovável. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Baseado na disponibilidade de área da IES, a dimensão do laboratório piloto de aquaponia foi 

definida em uma área total de 80 m² (8mx10m) com pé direito de 4 metros de altura. 

A estrutura do laboratório de aquaponia será de uma estufa em arco, de perfis fabricados 

com chapas de aço, galvanizadas em banho de zinco fundente. A estufa será coberta com filme 

agrícola importado (Suncover® Difusor 120 micras Ginegar Polysack®) e o fechamento das frontais, 

laterais e elipses será realizada com tela anti afídeo (Ginegar Polysack®). O piso será de paver, que 

são revestimentos feitos de concreto e um pergolado de madeira itaúba e pinnus autoclavado, 

medindo 2,5m de largura e 10 metros de comprimento, será instalado na parte frontal do 

laboratório.  
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Baseado nos objetivos de produção de vegetais e peixes para a IES definiu-se como 

constituintes do projeto piloto (Figura 1): 

 2 tanques de policloreto de vinil (PVC), com capacidade de 750 litros cada, medindo 0,861 m de 

altura, diâmetro inferior de 1,053m e diâmetro superior de 1,308m, para o cultivo de tilápias; 

 1 tanque de vidro incolor, espessura de 19mm, com capacidade de 1500 litros, medindo 1m de 

altura,  1m largura e 1,5m de comprimento, para o cultivo das carpas coloridas; 

 8 calhas hidropônicas de PVC, horizontais, com comprimento de 6 metros cada, e com 

espaçamento entre furos de 12,5 cm, para o cultivo de hortaliças; 

 2 sistemas hidropônicos, em espiral, com mangueiras plásticas semi-rígidas de 100mm de 

diâmetro; 

 1 tanque de filtro biológico alagado, com um reservatório circular de 500 litros de PVC, contendo 

argila expandida e cultivo de papiro (Cyperus papyrus). 

 Sistema de geração de energia limpa:  

o 4 placas fotovoltaicas de policristalino  de 150 watts (Yingli solar®), variando conforme a 

intensidade solar, 02 baterias estacionárias freedom de 70 Ah (Heliar®), 1 controlador de 

carga de 10 ampéres (Victron®), uma moto bomba de ¾ CV para a recirculação (Kajima®, ½ 

HP Eletrobomba QB60); 

o 1 turbina eólica composta por seis aletas, elaboradas com tubos de PVC, de 1 m de 

comprimento. 

 

Com referência aos sistemas de cultivos dos vegetais na aquaponia, destaca-se o uso de 

bandejas flutuantes ou floating rafts, calhas hidropônicas ou NFT (Nutrient Film Technique) e Media-

filled bed ou gravel bed. Para este projeto, foi definido o sistema de produção com calhas 

hidropônicas ou NFT, dispostas paralelamente. Estas calhas ou tubos de PVC contêm berçários, com 

espaçamento definido de acordo com a espécie a ser cultivada para disposição das mudas das 

plantas. Neste sistema, as raízes são alimentadas com uma fina camada de água com nutrientes que 

percorre a tubulação (GUERRERO-MONROY et al., 2012). 

Os resultados obtidos a partir dos questionários aplicados entre docentes e responsáveis 

pela elaboração das aulas práticas do Curso de Gastronomia, ofertado pela IES, definiram a escolha 

dos vegetais a serem cultivados nas calhas do sistema, sendo classificados em três grupos: temperos 

– alecrim (Rosmarinus officinalis), cebolinha (Allium schoenoprasum), hortelã (Mentha spicata), 

manjericão (Ocimum basilicum), salsinha (Petroselinum crispum) e sálvia (Salvia officinalis); hortaliças 

– agrião (Rorippa nasturtium-aquaticum), alface americana (Lactuca sativa), alface crespa (Lactuca 

sativa var. crispa), tomate (Solanum lycopersicum) e tomate cereja (Solanum lycopersicum var. 
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cerasiforme); frutas – morango (Fragaria x ananassa). Conforme mencionado, as calhas foram 

dimensionadas com 6 metros de comprimento e espaçamento entre orifícios de 12,5 cm, ou seja, 

serão cultivadas, aproximadamente, 48 plantas por calha, perfazendo um total de 384 plantas por 

ciclo da cultura.  

 

 

 

Figura 1. Estrutura experimental do laboratório de aquaponia 
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A sinergia do cultivo dos vegetais, como temperos, hortaliças e frutas, no laboratório de 

aquaponia com as aulas práticas desenvolvidas pelo curso de Gastronomia, possibilitará um viés 

sustentável de produção e consumo local. 

Os tanques de vidro para a criação de peixes serão subdivididos e foram definidas duas 

espécies para cultivo no sistema aquapônico: Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e Carpa Colorida 

(Cyprinus carpio), cujos alevinos serão adquiridos de produtores regionais. As Carpas Coloridas serão 

cultivadas no reservatório de vidro e a espécie Tilápia do Nilo, nos dois tanques de PVC.  

A produção hidropônica possui o seu ciclo variável conforme a espécie, de 25 a 90 dias, e o 

ciclo dos peixes tem a duração de aproximadamente 210 a 270 dias. De acordo com Rakocy et al. 

(2006) a proporção dos volumes dos tanques de criação de peixes e do cultivo hidropônico varia 

entre 1:1 à 1:4. Já Nelson (2007) dimensiona para cada 1 kg de peixe, 7 kg de vegetais. Conforme 

cartilha da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2014), a densidade 

máxima de estocagem de peixes deverá ser de 20 kg de peixe por mil litros de água. Neste projeto, 

será considerada uma densidade populacional de 100 peixes por metro cúbico (COÊLHO et al., 2014). 

A escolha da espécie Tilápia do Nilo se justifica, pois, segundo BACCARIN et al. (2009), é um 

peixe tolerante a manejos frequentes e a altas densidades de estocagem, apresenta boa conversão 

alimentar e possui seu ciclo de produção de 6 a 7 meses, e devido a estas caraterísticas, esta espécie 

de peixe é amplamente cultivada nos sistemas aquapônicos. Corroborando, Dediu et al. (2012) 

afirmaram que a escolha correta das espécies de peixes constitui uma estratégia para maximizar os 

lucros do sistema e que, atualmente, a principal espécie utilizada comercialmente é a tilápia. 

Além disso, o cultivo das tilápias visa atender, sobretudo, as necessidades de insumos para as 

aulas práticas do curso de graduação em Gastronomia, ocorrentes na IES e, para tanto, a despesca 

acontecerá com os peixes adultos, com idade em torno de 210 dias, pesando em média 0,500 kg 

cada peixe. 

A carpa colorida será cultivada como peixe ornamental e constitui uma espécie muito 

resistente a variações nos parâmetros de qualidade da água e tolerante a altas densidades de 

estocagem. O cultivo de uma espécie ornamental visa atender a finalidade educacional da IES e a 

manutenção de peixes com idades diferentes para suprir a entrada de insumos no cultivo 

hidropônico, pois, conforme Rakocy et al. (2006), as taxas de entrada de insumos quando se cultiva 

somente alevino é reduzida em até 90%.  

O filtro biológico para remoção dos sólidos e amônia será composto por argila expandida e 

cultivo de papiro (Cyperus papyrus). Este sistema permitirá a adesão das colônias de bactérias 

nitrossomonas e nitrobacters no sistema rizosférico e na superfície da argila expandida. 

O filtro de sólidos é necessário para evitar o entupimento do sistema pelos resíduos sólidos 

gerados. Existem várias opções de filtros decantadores, porém, o mais eficiente é o modelo com 
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fundo cônico, onde os resíduos se sedimentam e podem ser retirados por meio de uma válvula 

instalada na sua base (EMBRAPA, 2015). 

Concernente aos processos biológicos do sistema sabe-se que na aquaponia existe um fluxo 

contínuo de nutrientes entre diferentes organismos vivos e processos biológicos presentes, dentre 

eles, a nitrificação bacteriana. O nitrogênio orgânico existente nos resíduos de ração não ingeridos 

pelo sistema de aquicultura é decomposto em amônia, por meio de microrganismos heterotróficos 

presentes na água, podendo ocasionar toxicidade às plantas e peixes, sendo necessária a remoção da 

amônia.  

O papel de conversão da amônia (NH3) em nitrito (NH2
-) e este em nitrato (NH3

-) 

transformando substâncias tóxicas em nutrientes benéficos para a hidroponia é realizado pelas 

bactérias nitrificantes. Os limites máximos de nitrogênio na forma de amônia total em viveiros de 

aquicultura devem estar entre 0,4 e 2,0 mg L-1 (BOYD et al., 2012).  

O nitrogênio constitui um nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas e, na 

forma de nitrato, possui uma maior taxa de absorção, por isto o manejo das colônias de bactérias é 

fundamental para o sistema. Algumas plantas, como o agrião (Nasturtium officinale), o lírio do brejo 

(Hedychium coronarium), o papiro (Cyperus papyrus) e a taboa (Typha domingensis), têm capacidade 

de reduzir os níveis de amônia por meio da absorção em seu sistema radicular e são utilizadas como 

filtros biológicos (DEDIU et al., 2012).  Baseado no exposto elegeu-se o filtro biológico alagado 

constituído por argila expandida e cultivo de papiro (Cyperus papyrus). 

O fornecimento de água para o sistema será proveniente da cisterna de aproveitamento de 

águas pluviais da IES, que possui a captação da água das chuvas em uma área de cobertura de 

3.026,7 m². Contribuindo para a sustentabilidade da proposta deste projeto utilizando água 

proveniente da chuva.  

Para implantação do projeto piloto de aquaponia intentando um sistema sustentável 

energeticamente, foi idealizado o emprego de duas formas de energia limpa: eólica e solar 

fotovoltaica. Contudo, buscando a segurança energética, o funcionamento do sistema poderá ser 

alternado para a rede elétrica convencional, caso haja necessidade. 

O emprego de uma turbina eólica foi considerado para geração da energia a ser consumida 

nos processos de aeração dos tanques de cultivo. O sistema de aeração da aquaponia deve ser 

adequado para os peixes, plantas e bactérias nitrificantes do filtro biológico. Em clima tropical, a 

quantidade de oxigênio dissolvido na água deve ser superior a 3 mg/L e pode ser mantida pelo 

emprego de compressores ou sopradores de ar (aeradores) (RAKOCY et al., 2006). Carneiro et al. 

(2015) reportaram que a aeração deve estar presente no tanque de aquicultura e, conforme o design 

do sistema, difusores também devem ser instalados em outros compartimentos, como o ambiente 

de cultivo das plantas.  
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Camargo (2017) discorre sobre a instalação de sistemas alternativos de energia em cultivos 

aquapônicos tendo em vista a maior segurança energética do sistema em situações de blackout que 

podem causar prejuízo na aeração dos tanques e resultar em alta mortalidade dos peixes. O sistema 

de aeração deste projeto será movido por energia eólica gerada a partir de uma turbina eólica de 

fabricação artesanal instalada ao lado direito do laboratório, composta por seis aletas, elaboradas 

com tubos de PVC, de 1m de comprimento cada. 

A energia fotovoltaica será empregada para o funcionamento das bombas de circulação dos 

efluentes. Em função de o terreno ser nivelado, para que possa promover a circulação do efluente do 

reservatório de peixes para o filtro alagado e na sequência para as calhas e tubos helicoidais 

hidropônicos, será necessária a instalação de uma moto bomba de ¾ CV para a recirculação (Kajima®, 

½ HP Eletrobomba QB60).  Para alimentar esta bomba, serão instaladas na lateral do laboratório 4 

placas de energia fotovoltaicas de policristalino de 150 watts, com 10° de inclinação, 01 controlador 

de carga e 1 bomba trifásica em corrente contínua de ¾. O dimensionamento considerou as 

características da carga, condições de irradiação local, local de instalação e demanda real da carga. 

A inclinação dos coletores fotovoltaicos do sistema potencializa o aproveitamento do 

recurso, por isso considera-se o posicionamento em ângulo igual à latitude do local, entretanto, as 

condições climáticas de cada local devem ser avaliadas. Em locais próximos da linha do Equador, 

como é o caso de Curitiba, cidade onde será instalado o laboratório piloto, é indicado um ângulo 

mínimo de 10o, o que evita o acúmulo de sujeira nos módulos e facilita a limpeza natural pelas 

chuvas (PINHO et al., 2014). 

As fontes renováveis de energia alavacam o desenvolvimento sustentável, promovem a 

diversificação das fontes, o desenvolvimento de novas tecnologias e descentralização da produção 

energética e minimizam os impactos ambientais desta extração, diminuindo as emissões de CO2 e 

amenizam a dependência energética dos combustíveis fósseis (NASCIMENTO et al., 2012). 

O Brasil, com suas características continentais e sua localização geográfica, é favorável para o 

aproveitamento das fontes de energia eólica e solar (TOLMASQUIM, 2016). A geração de energia 

eólica tem crescido nos últimos anos no Brasil, mas, com relação a energia fotovoltaica, sabe-se que 

a exploração da energia solar no Brasil é discreta perante o seu grande potencial. O desenvolvimento 

de um sistema de aquaponia movido por energias limpas, como a eólica e a fotovoltaica, pode tanto 

tornar o sistema mais sustentável quanto estimular o emprego destas fontes renováveis.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os estudos teóricos e o desenvolvimento de uma proposta de um projeto piloto para um 

sistema de aquaponia para uma Instituição de Ensino Superior se mostraram exequíveis. 
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A aquaponia colabora com o alcance de alguns Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

como produção de alimentos, consumo responsável e manejo sustentável da água, contudo, na 

busca por um sistema produtivo e mais sustentável, recomenda-se que os sistemas aquapônicos 

sejam acionados por energias limpas ou renováveis.  

O Brasil, devido a sua dimensão e localização geográfica é um país promissor para o 

aproveitamento das fontes de energia eólica e solar, por isso, sugere-se a implantação de projetos de 

aquaponia acionados por estas fontes energéticas.  

 

Referências  

 
BACCARIN, A. E.; LEONARDO, A. F. G.; TACHIBANA, L.; CORREIA, C. F. Piscicultura em comunidade 

remanescente de quilombo: um estudo de caso. Informações Econômicas, São Paulo, v. 39, n. 11, p. 42-47, 

2009. 

BOYD, C. E.; TUCKER, C. S. Pond aquaculture water quality management. Boston: Springer Science & Business 

Media, 2012, 700p. 

CAMARGO, J. Aquaponia economiza 90% da água usada na produção. Informe técnico. fevereiro/ 2017. 

CARNEIRO, P. C. F.; MARIA, A. N.; NUNES, M. U. C.; FUJIMOTO, R.Y. Aquaponia: produção sustentável de peixes 

e vegetais.  In: TAVARES-DIAS M.; MARIANO, W. S. (Org) Aquicultura no Brasil: novas perspectivas. São Carlos: 

Pedro & João, 2015. 429 p. 

COÊLHO, A. A.C.; BEZERRA, J. H. C.; SILVA, J. W. A.; MOREIRA, R. T.; ALBUQUERQUE, L. F. G.; FARIAS, W. R. L. 

Desempenho zootécnico de alevinos de tilápia do Nilo cultivados em um sistema de recirculação de água com a 

microalga Spirulina platensis. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Salvador, v.15, n.1, p.149-159, 

2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402014000100024. 

DEDIU, L.; CRISTEA, V.; XIAOSHUAN, Z. Waste production and valorization in an integrated aquaponic system 

with bester and lettuce. African Journal of Biotechnology, Nairobi, v.11, n.9, p.2349-2358, 2012. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5897/AJB11.2829 

DIVER, S. Aquaponics - Integration of hydroponics with aquaculture. National Sustainable Agriculture 

Information Service, ATTRA, 2006. 28p. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. Produção integrada de 

peixes e vegetais em aquaponia. Aracaju: Embrapa Tabuleiros, 2015. 30p. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO.  Small-scale aquaponic food 

production. Integrated fish and plant farming. Fisheries and Aquaculture Technical Paper. n. 589. Roma, 2014. 

GEISENHOFF, L. O.; JORDAN, R. A.; SANTOS, R. C.; OLIVEIRA, F. C.; GOMES, E. P. Effect of different substrates in 

aquaponic lettuce production associated with intensive tilapia farming with water recirculation systems. 

Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.36, n. 2, p.291-299, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-

Eng.Agric.v36n2p291-299/2016 

GUERRERO-MONROY, I.; DEL VIVAR, A. R.; FÉLIX-GASTELUM, R. Integrated culture of white shrimp (Litopenaeus 

vannamei) and tomato (Lycopersicon esculentum Mill) with low salinity groundwater: management and 

production. Aquaculture, v. 366-367, p. 76-84, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.09.003 



28 

 

HUNDLEY, G. M. C.; NAVARRO, R. D.; FIGUEIREDO, C. M. G.; NAVARRO, F. K. S. P.; PEREIRA, M. M.; RIBEIRO 

FILHO, O. P.; SEIXAS FILHO, J. T. Aproveitamento do efluente da produção de tilápia do Nilo para o crescimento 

de manjericão (Origanum basilicum) e manjerona (Origanum majorana) em sistemas de aquaponia. Revista 

Brasileira de Agropecuária Sustentável, Viçosa, v.3, p.51-55, 2013. DOI: 

http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/17959 

NASCIMENTO, T. C.; MENDONÇA, A. T. B.; CUNHA, S. K. Inovação e sustentabilidade na produção de energia o 

caso do sistema setorial de energia eólica no Brasil. Cadernos EBAPE.BR. Rio de Janeiro, v. 10, n. 3,  2012. 

NELSON, R. L. Ten aquaponic systems around the world. Aquaponics Journal, Montello, v.46, p.8-12, 2007. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO – Agenda de 

Desenvolvimento pós-2015 - UNESCO e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

PINHO, J; GALDINO, M. A. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro, 2014. 

PINTO, L. I. C.; MARTINS, F. R.; PEREIRA, E. B. P.. O mercado brasileiro da energia eólica, impactos sociais e 

ambientais.  Revista Ambiente e Água, Taubaté, v. 12, n. 6, p. 1082-1100, 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.2064 

RAKOCY, J. E.; MASSER M. P.; LOSORDO, T. M. Recirculating aquaculture tank production systems: Aquaponics 

– Integrating fish and plant culture. SRAC Publication, Mississipi, v. 454, p. 1-16, 2006. 

RETIEF, F.; BOND, A.; POPE, J.; SAUNDERS, A.; KING, N. Global megatrends and their implications for 

environmental assessment practice. Environmental Impact Assessment Review, v. 61, p. 52–60. 2016. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.07.002 

SCHMIDT, J.; CANCELLA, R.; PEREIRA JÚNIOR, A. O. An optimal mix of Schmidt PV, wind and hydro power for a 

low-carbon electricity supply in Brazil. Renewable Energy, Lemesos, v. 85, p. 137-147, 2016. DOI: 

10.1016/j.renene.2015.06.010 

TOLMASQUIM, M. T. Energia renovável: hidráulica, biomassa, eólica, solar, oceânica. Rio de Janeiro: EPE, 

2016. 452 p. 

TUNDISI, J. G. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estudos Avançados. São Paulo, v.22, n.63, 

p.7-16, 2008. DOI: 10.1590/S0103-40142008000200002 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA 

Por Carlos Eduardo Silva (Editor-Chefe) 

Norma atualizada em 08 de setembro de 2017 

1. APRESENTAÇÃO 

As publicações: Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, Revista Brasileira de Administração 
Científica, Natural Resources, Nature and Conservation, Scire Salutis, Educationis, Engineering 
Sciences, Scientiam Juris, Entrepreneurship, e Social Evolution fazem parte do Portal de Periódicos da 
Sustenere Publishing Corporation, em parceria com a Escola Superior de Sustentabilidade. 

Nossas revistas são publicações científicas internacionais, com periodicidade semestral em língua 
portuguesa, espanhola ou inglesa (com informações complementares em línguas estrangeiras) e tem 
por objetivo promover discussões, disseminar ideias e divulgar resultados de pesquisas (com 
enfoques locais, nacionais e internacionais) relacionados às suas áreas temáticas. 

Recebemos trabalhos de caráter científico, filosófico e/ou técnico nas seções artigos (originais ou de 
revisão), e notas científicas (estudos de caso), tendo como principal público-alvo estudantes, 
professores e pesquisadores em geral que atuem nas áreas relacionadas aos eixos temáticos dos 
periódicos. 

2. DIREITOS AUTORAIS 

A Escola Superior de Sustentabilidade (CNPJ: 05.856.959/0001-47) deterá os direitos materiais dos 
trabalhos publicados. Os direitos referem-se à publicação do trabalho em qualquer parte do mundo, 
incluindo os direitos às renovações, expansões e disseminações da contribuição, bem como outros 
direitos subsidiários. Todos os trabalhos publicados eletronicamente poderão posteriormente ser 
publicados em coletâneas impressas sob coordenação da Sustenere Publishing Corporation, da 
Escola Superior de Sustentabilidade e seus parceiros. Os (as) autores (as) preservam os direitos 
autorais, mas não têm permissão para a publicação da contribuição em outro meio, impresso ou 
digital, em português ou em tradução. 

3. TAXAS E COBRANÇAS 

Não emitimos carta de aceite, a tela do sistema impressa em PDF é o documento de aceite. Não 
emitimos nota fiscal de qualquer tipo, para pessoas físicas ou jurídicas. Emitimos apenas recibo em 
nome de pessoa física, tendo em vistas que nossos únicos autores possíveis são AUTORES, e pessoas 
jurídicas não podem figurar como autores. O pagamento das taxas só é realizado no ato de 
aprovação, e o depósito deverá ser feito integralmente em 72 horas no Banco do Brasil, ou para 
residentes no exterior através do PayPal. 



30 

 

3.1. Registro Internacional no DOI (Obrigatória) 

Nos últimos anos, diversos investimentos em tecnologia foram realizados para garantir que todas as 
publicações da Sustenere Publishing Co. tivessem registro e credibilidade internacional. Foi 
estabelecid a uma parceria com o Publishers International Linking Association (PILA) e com o 
CrossRef, instituições norte-americanas responsáveis pela atribuição do Digital Object Identifier 
(DOI). O DOI é reconhecido pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) através da Plataforma Lattes 
como prova de publicação, e ainda liga o currículo do pesquisador ao arquivo da publicação. 

Nossas publicações continuam tendo acesso aberto e gratuito, bem como submissão gratuita, 
aderindo aos diversos pactos globais de acesso livre ao conhecimento. No entanto, para garantir 
continuidade das melhorias e eficácia do registro internacional de todos os artigos, será cobrada uma 
taxa de registro internacional dos ARTIGOS APROVADOS, no valor de R$500,00 para o periódico 
Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais; de R$300,00 para o periódico Revista Brasileira de 
Administração Científica; de R$150,00 para os periódicos Natural Resources, Nature and 
Conservation, Scire Salutis; de R$100,00 para o periódico Educationis; de R$50,00 para os periódicos 
Engineering Sciences, Scientiam Juris, Entrepreneurship, e Social Evolution, valores vigentes para o 
ano de 2017 e 2018. Os artigos reprovados não pagam taxas, pelo fato de que não serão registrados 
ou ocuparem espaço em nossos servidores. Os valores podem ser alterados no ano vigente se houver 
alteração de QUALIS pela CAPES/MEC. 

3.2. Tradução e Revisão de Idioma (Optativa) 

É facultada aos autores a oportunidade de traduzir os artigos aprovados e publicados. O processo 
dar-se da seguinte maneira: (a) o trabalho é avaliado em língua portuguesa ou espanhola; (b) se 
aprovado, o mesmo será publicado na edição seguinte; (c) depois de publicado originalmente, o (s) 
autor (es) serão convidados a pagar a taxa de tradução para a língua inglesa, em valor a ser 
combinado a depender da quantidade de laudas do arquivo final formatado; (d) o artigo traduzido 
para o inglês é automaticamente publicado em nova edição, não necessariamente na mesma da 
publicação original, mediante pagamento de taxa de aprovação, independentemente do valor de 
tradução, referente à revista escolhida. Os autores de edições anteriores, que por ventura não 
tenham sido convidados ao processo de tradução, favor entrar em contato pelo 
contato@sustenere.co. 

4. EIXOS TEMÁTICOS / QUALIS 

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

5.1. Política de Avaliação 

Cada revista possui Editores e um Corpo de Avaliadores composto por cientistas e pesquisadores 
renomados, que exercem a função de avaliar e garantir a qualidade da publicação, emitindo 
pareceres sobre os trabalhos em cada seção da revista. Os trabalhos submetidos são apreciados por 
dois avaliadores, no Processo Pares Cegas, ou seja, com a omissão da identificação do(s) autor(es). 
Caso haja pareceres divergentes, o trabalho é encaminhado para um terceiro avaliador. Os pareceres 
são analisados e julgados pelo editor designado. 

5.2. Diretrizes de Avaliação 

Os trabalhos submetidos serão encaminhados aos avaliadores, uma vez que estes estejam inseridos 
nos eixos temáticos da revista específica e de acordo com as normas gerais do portal de periódicos. 
Primeiramente serão inseridos na fila de submissões, e consequentemente passam pela avaliação 
por pares cega e avaliação editorial. Caso aprovados, recebem edição de texto, composição e leitura 
de provas. No final do processo são designados a uma edição e volume. O processo geral de 
avaliação, entre submissão e resposta da avaliação dura cerca de três meses. Após avaliações, serão 
direcionados ao próximo volume especifico, podendo ainda ser publicado nas edições posteriores, 
em atenção ao calendário acima apresentado. 



31 

 

6. NORMAS DE SUBMISSÃO 

As normas de submissão são requisitos básicos para aceitação de trabalhos a serem publicados em 
qualquer uma das revistas do Portal de Periódicos da Sustenere Publishing Corporation. Admitem-se 
dois tipos de trabalhos acadêmicos: artigos ou notas científicas. Para cada um dos tipos de trabalhos 
admitidos os autores deveram observar requisitos de estrutura, formatação, citações e referências. 
Não são aceitos autores que não tenham cadastro e currículo ativo na Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br) do 

Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil (CNPQ) e no ORCID (https://orcid.org/). O cadastro no Lattes 
é obrigatório, e no ORCID é opcional. Os pesquisadores brasileiros só poderão receber bolsas de 
estudo da CAPES e do CNPQ com estes cadastrados efetivados. O link para o LATTES deve ser 
inserido no campo URL, e o link para o ORCID deve ser inserido no campo ORCID do sistema de 
submissão. 

6.1. ESTRUTURA  

6.1.1. Seção Artigos 

Na seção Artigos serão publicados artigos originais ou de revisão. Artigos originais são aqueles que 
apresentam temas e abordagem originais, enquanto artigos de revisão são aqueles que melhoram ou 
atualizam significativamente as informações de trabalhos anteriormente publicados. A estrutura do 
artigo, entre 10 e 20 laudas1, deve conter os elementos pré-textuais, os textuais no formato IRMRDC 
(Introdução, Revisão, Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusões) para trabalhos com 
resultados de campo, ou IMDTC (Introdução, Metodologia, Discussão Teórica e Conclusões) para 
pesquisas de revisão teórica sem resultados de campo, e ainda os elementos pós-textuais, como 
segue: 

-textuais: título, subtítulo (se houver), nome e biografia dos autores (apenas no 
sistema, pois na fase de submissão, devem ser excluídos do arquivo em Word ou Open Office), 
resumo, palavras-chave (3 a 5), tradução para o inglês do título, subtítulo, resumo (abstract) e 
palavras-chave (keywords); 

 

1. Introdução: contextualização histórica, fundamentação e delimitação do assunto, objetivos e 
justificativas; 
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5. Discussão: explicação ou comparação dos resultados, no mesmo trabalho ou com outras pesquisas 
semelhantes; 

6. Conclusões: opinião ou reflexão pessoal sobre o assunto, bem como proposituras de cunho 
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1. Introdução: contextualização histórica, fundamentação e delimitação do assunto, objetivos e 
justificativas; 

2. Metodologia (ou materiais e métodos): elaborada de forma que permita a replicabilidade da 
pesquisa; 
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Logo após o Título, inserir o Resumo, que deve ter caráter informativo, apresentando as idéias mais 
importantes do trabalho, escrito em espaçamento simples, em um único parágrafo que deverá ter 
entre 200 e 400 palavras. Incluir, ao final, de 03 (três) até 05 (cinco) Palavras-chave. Na continuidade, 
o autor devera traduzir para a língua inglesa o Título, o Resumo e as Palavras-chave, nomeando a 
tradução para o inglês de Abstract e Keywords, respectivamente. 

1 Os editores poderão admitir trabalhos maiores que 20 laudas, a critério da necessidade de 
publicação do mesmo.  

Nas Referências, as obras/autores devem ter sido citadas no texto do trabalho e devem obedecer as 
dispostas no final deste documento, que foram constituídas com base nas orientações da ABNT, bem 
como as orientações no final deste documento. Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros 
elementos de autores efetivamente utilizados e referenciados ao longo do artigo. Não podem existir 
referências sem as devidas citações, e vice-versa. 

6.1.2. Seção Notas Científicas (Estudos de Caso) 

Na seção Notas Científicas serão publicados relatos e estudos de caso que não se adéquam à seção 
de artigos pelo caráter simplificado, mas que devem conter no mínimo a estrutura apresentada 
abaixo. A estrutura da Nota Científica no formato IRDC (Introdução, Relato, Discussão e/ou 
Considerações Finais, incluindo pré e pós-textuais) deverá ter até 10 laudas, e compreende: 

-textuais: título, subtítulo (se houver), nome e biografia dos autores (apenas no 
sistema, pois na fase de submissão, devem ser excluídos do arquivo em Word ou Open Office), 
resumo, palavras-chave (3 a 5), tradução para o inglês do título, subtítulo, resumo (abstract) e 
palavras-chave (keywords); 

 

1. Introdução: contextualização histórica, fundamentação e delimitação do assunto, objetivos e 
justificativas; 

2. Relato: preferencialmente usando textos, figuras, gráficos, tabelas, quadros, claros e legíveis, para 
proporcionar clareza no estudo do caso; 

3. Discussão: explicação ou comparação dos resultados, no mesmo trabalho ou com outras pesquisas 
semelhantes; e/ou 

4. Considerações Finais: opinião ou reflexão pessoal sobre o assunto, bem como proposituras de 
cunho científico. 

-textuais: referências (ver item 9). 

7. FORMATAÇÃO 

O manuscrito deve ser editado em Microsoft Word ou Open Office, sendo formatado em tamanho 
A4 (210 x 297 mm), texto na cor preta e fonte Calibri, tamanho 11 para o texto e tamanho 10 para 
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citações longas, legendas de figuras, tabelas e referências, com ilustrações em escala cinza. Todas as 
margens do manuscrito (superior, inferior, esquerda e direita) devem ter 2,0 cm. 

Os resumos, em qualquer uma das seções, deverão manter espaçamento simples em um único 
parágrafo e alinhamento justificado. Conteúdo e legendas de tabelas, quadros e figuras devem estar 
em Calibri, tamanho 9. 

Os manuscritos deverão ter espaçamento entre linhas de 1,5, contendo espaçamento entre 
parágrafos, e estes, em alinhamento justificado e com recuo especial da primeira linha de 1,25. As 
notas de rodapé, as legendas de ilustrações e tabelas, e as citações textuais longas devem ser 
formatadas em espaço simples de entrelinhas. 

As ilustrações que compreendem tabelas, gráficos, desenhos, mapas e fotografias, lâminas, plantas, 
organogramas, fluxogramas, esquemas ou outros elementos autônomos devem aparecer sempre 
que possível na própria folha onde está inserido o texto a que se refere. 

8. CITAÇÕES 

Citações são informações extraídas de outra fonte, e podem ser classificadas em: citação direta 
(quando é feita a partir de uma transcrição literal, ou seja, palavra por palavra, de trecho do texto do 
autor da obra consultada); citação indireta (quando são inseridas de forma não-literal, ou seja, ideias 
pertencentes ao autor ou a diversos autores); citação de citação (é aquela citação, direta ou indireta, 
de uma obra original a que não se teve acesso, mas que se teve conhecimento por citação existente 
em outra obra, desta vez com acesso efetivo). 

8.1. Citações diretas 

Na forma direta devem ser transcritas entre aspas, quando ocuparem até três linhas impressas, onde 
devem constar o autor, a data e opcionalmente a página, conforme o exemplo: “Sabe-se que há 
muito tempo o ser humano vem causando alterações na natureza e que algo urgente precisa ser 
feito no sentido de minimizar os efeitos provenientes dessa ação danosa” (NEIMAN, 2005). 

As citações de dois ou mais autores sempre serão feitas com a indicação do sobrenome do primeiro 
autor seguindo por “et al.”, conforme o exemplo: Sato et al. (2005) afirmam que “a EA situa-se mais 
em areias movediças do que em litorais ensolarados”. 

Quando a citação ultrapassar três linhas, deve ser separada com um recuo de parágrafo de 4,0 cm, 
em espaço simples no texto, com fonte 10, conforme o exemplo: 

Severino (2002) entende que: 

A argumentação, ou seja, a operação com argumentos, apresentados com objetivo de comprovar 
uma tese, funda-se na evidência racional e na evidência dos fatos. A evidência racional, por sua vez, 
justifica-se pelos princípios da lógica. Não se podem buscar fundamentos mais primitivos. A evidência 
é a certeza manifesta imposta pela força dos modos de atuação da própria razão. 

8.2. Citação indireta 

A citação indireta, denominada de conceitual, reproduz ideias da fonte consultada, sem, no entanto, 
transcrever o texto. Esse tipo de citação pode ser apresentado por meio de paráfrase, que se 
caracteriza quando alguém expressa a ideia de um dado autor ou de uma determinada fonte. A 
paráfrase, quando fiel à fonte, é geralmente preferível a uma longa citação textual, mas deve, porém, 
ser feita de forma que fique bem clara a autoria. Não se faz necessário constar o número da página, 
pois a paráfrase pode ser uma síntese de um pensamento inteiro. 

8.3. Citação de citação 

Evitar utilizar material bibliográfico não consultado diretamente, mas se imprescindível, referenciar 
através de “citado por”. A citação de citação deve ser indicada pelo sobrenome do autor seguido da 



34 

 

expressão “citado por” e do sobrenome da obra consultada, em minúsculas, conforme o exemplos: 
Freire (1988, citado por SAVIANI, 2000) e  (FREIRE, 1988, citado por SAVIANI, 2000) 

9. REFERÊNCIAS 

Entende-se por referências bibliográficas o conjunto de elementos que permitem a identificação, no 
todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. As 
referências bibliográficas são uma lista de fontes consultas e citadas ao longo do corpo do trabalho, 
estas devem ser listadas em ordem alfabética de autor, alinhadas a esquerda, em tamanho 10, 
espaço simples entre linhas, e duplo entre as referências. Em nossa plataforma, e consequentemente 
em todos os periódicos da mesma, as referências seguem as orientações da ABNT. 

ATENÇÃO: as obras que tiverem registro internacional do tipo DOI da CrossRef devem ter 
obrigatoriamente ao final o número de registro, como segue no exemplo abaixo: 

SILVA, C. E.; PINTO, J. B.; GOMES, L. J.. Ecoturismo na Floresta Nacional do Ibura como potencial 
fomento de sociedades sustentáveis. Revista Nordestina de Ecoturismo, Aracaju, v.1, n.1, p.10-22, 
2008. DOI: http://doi.org/10.6008/ESS1983- 8344.2008.001.0001 

ATENÇÃO: O “et al.” só pode ser utilizado nas CITAÇÕES e não nas REFERÊNCIAS, onde deve constar 
obrigatoriamente o nome de todos os autores. 

De forma genérica as referências devem ter os seguintes elementos: autor (quem?); título (o que?); 
edição; local de publicação (onde?); editora; e data de publicação da obra (quando?). Seguem 
orientações especificas para listagem de referências de alguns tipos mais usuais de obras 
consultadas: 

a) periódicos (artigos de revistas cientificas) 

ARAÚJO, P. C.; CRUZ, J. B.; WOLF, S. M.; RIBEIRO, T. V. A. R.. Empreendedorismo e educação 
empreendedora: confrontação entre a teoria e a prática. Revista de Ciência da Administração, 
Florianópolis, v.8, n.15, p.45-67, 2006. 

TAYRA, F.; RIBEIRO, H.. Modelos de indicadores de sustentabilidade: síntese e avaliação crítica das 
principais experiências. Saúde e Sociedade, São Paulo, v.15, n.1, p.84-95, 2006. 

SILVA, C. E.; PINTO, J. B.; GOMES, L. J.. Ecoturismo na Floresta Nacional do Ibura como potencial 
fomento de sociedades sustentáveis. Revista Nordestina de Ecoturismo, Aracaju, v.1, n.1, p.10-22, 
2008. 

b) livros 

MARCONI; M. A.; LAKATOS, E. M.. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 
amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P.. A estratégia em ação: balanced scorecard. 26 ed. Rio de Janeiro: 
Elseiver, 1997. 

QUIROGA, R.. Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y 
perspectivas. Santiago do Chile: CEPAL, 2001. 

SEGNESTAM, L.; WINOGRAD, M.; FARROW, A.. Desarrollo de indicadores: lecciones aprendidas de 
América Central. Washington: CIAT-BM-PNUMA, 2000. 

c) capítulos de livro 

BOO, E.. O planejamento ecoturístico para áreas protegidas. In: LINDBERG, K.; HAWKINS, D. E.. 
Ecoturismo: um guia para planejamento e gestão. São Paulo: Senac São Paulo, 1999. p.65-80. 

http://doi.org/10.6008/ESS1983-
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PEDRINI, A. G.. A educação ambiental no ecoturismo brasileiro: passado e futuro. In: SEABRA, G.. 
Turismo de base local: identidade cultural e desenvolvimento regional. João Pessoa: EDUFPB, 2007. 
p.30-56. 

d) anais de eventos 

SILVA, C. E.. Ecoturismo no Horto Florestal do Ibura como potencial fomento de sociedades 
sustentáveis. In: ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 9. Anais. Guarapuava: 
Unicentro, 2006. 

PAIVA JÚNIOR, F. G.; CORDEIRO, A. T.. Empreendedorismo e o espírito empreendedor: uma análise 
da evolução dos estudos na produção acadêmica brasileira. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 27. Anais. Salvador: UFBA, 
2002. 

e) revistas de noticias 

NILIPOUR, A. H.; BUTCHER, G. D.. Manejo de broilers: las primeras 24 horas. Industria Avicola, Mount 
Morris, v.46, n.11, p.34-37, nov. 1999. 

f) teses, dissertações e monografias 

CARVALHO, F.. Práticas de planejamento estratégico e sua aplicação em organizações do terceiro 
setor. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

BETTIOL JÚNIOR, A.. Formação e destinação do resultado em entidades do terceiro setor: um estudo 
de caso. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

g) leis ou normas jurídicas 

BRASIL. Lei n.11428 de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Brasília: DOU, 2006. 

SERGIPE. Decreto n.13713 de 14 de junho de 1993. Institui a criação da Área de Proteção Ambiental 
Morro do Urubu. Aracaju: DOE, 1993. 

h) documentos governamentais ou empresariais 

BRASIL. Diretrizes e prioridades do plano de ação para implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade. Brasília: MMA, 2006. 

PETROBRAS. Indicadores de desenvolvimento sustentável: campos de petróleo e gás 2008. Rio de 
Janeiro: CENPES, 2009. 

MMA; MEC. Coletivos jovens de meio ambiente: manual orientador. Brasília: Dreams, 2005. 

OBSERVAÇÃO RELEVANTE: a Sustenere Publisshing Corporation, através de suas publicações, não é 
contrária a utilização de materiais coletados na internet, inclusive a maioria de nossos trabalhos são 
divulgados e publicados neste meio. No entanto para referenciar estes materiais, os autores deverão 
utilizar um dos itens anteriores, se não for possível fazer referência nas formas acima citadas, a 
mesma não será válida. 

É proibida a utilização dos itens “Disponível em: http://site.com” e “Acessado em: DD/MM/AAAA”, 
conforme exemplo abaixo: 

MMA; MEC. Coletivos jovens de meio ambiente: manual orientador. Brasília: Dreams, 2005. 
Disponível em: http://site.com. Acessado em: DD/MM/AAAA. 

 

 

 

http://site.com/
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aquaponia contribui positivamente na busca por sistemas produtivos de alimentos 

mais sustentáveis, principalmente em função do baixo consumo de água, da redução de 

impactos ambientais e da produção de duas fontes de alimento e renda em um único sistema. 

O presente estudo, que versou desde a definição, histórico, relação da aquaponia com 

os ODS e seus critérios de instalação, evidenciou todos estes benefícios. Porém, foram 

apresentadas alternativas para tornar o sistema mais seguro e sustentável, baseado no emprego 

de fontes de energias limpas, destacando-se a energia eólica e solar fotovoltaica, que no 

Brasil, se constituem em fontes promissoras. 

Considera-se imperativo que estudos sobre a busca por sistemas de produção mais 

sustentáveis sejam constantemente avaliados, atualizados e divulgados, garantindo a produção 

de alimentos e a proteção ao meio ambiente. 
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APÊNDICE A 

 

 

 
 

LEVANTAMENTO DOS VEGETAIS A SEREM CULTIVADOS NO LABORATÓRIO 

DE AQUAPONIA 

 

Caro professor, solicitamos que preencha o quadro baseado no nível de utilização dos vegetais 

listados nas aulas práticas ministradas. 

 

 

VEGETAL 
NÍVEL DE UTILIZAÇÃO 

Utilização alta Utilização média Utilização baixa Não utiliza 

Agrião     

Alecrim     

Alface americana     

Alface crespa     

Alface Roxa     

Cebolinha     

Coentro     

Hortelã     

Manjericão     

Morango     

Pimenta     

Rúcula     

Salsinha     

Sálvia     

Tomate     

Tomate cereja     

Tomilho     

 

 


