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1 INTRODUÇÃO 

 

Os organismos aquáticos com fins ornamentais são definidos como quaisquer 

espécies independente de seu estágio de desenvolvimento, capturadas ou cultivadas 

e que são mantidas prioritariamente em aquários, tanques, lagos ornamentais com 

fins estéticos, para entretenimento ou educação (Ribeiro, Lima; Fernandes, 2010). 

Este mercado de peixes ornamentais possui grande importância econômica, social e 

ambiental, pois proporciona uma fonte de renda para diversas comunidades, além de 

possuir impacto ambiental inferior quando comparado com outras atividades 

(Rezende; Fujimoto, 2021). 

Mundialmente, o comércio de peixes ornamentais movimenta cerca de 350 a 

400 milhões de exemplares por ano, e destes, cerca de 90% são oriundos da 

piscicultura ornamental e menos de 10% provêm do extrativismo (Chapman, 2000). 

Embora o maior volume de peixes ornamentais de água doce comercializados seja 

oriundo da aquicultura, a maior diversidade de espécies é coletada em ambientes 

naturais, principalmente da bacia amazônica (Junk, Soares; Bayley, 2007). No ano de 

2010, as exportações mundiais de peixes ornamentais foram estimadas em 

aproximadamente 2 bilhões de peixes ornamentais vivos que foram movimentados 

anualmente em todo o mundo (Monticini, 2010).  

Na América do Sul, a maioria das espécies de peixes amazônicas 

comercializadas são oriundos da pesca (Anjos et al., 2009; Moreau; Coomes, 2007). 

Os três maiores produtores e exportadores de peixes ornamentais são representados 

pelo Brasil, Colômbia e Peru (Anjos et al., 2009; Mancera-Rodríguez; Álvarez-León, 

2008; Moreau; Coomes, 2007). Ao observar o comércio dos peixes ornamentais na 

atualidade, a maior parte da comercialização é voltada ao mercado internacional, com 

foco na exportação (Rezende; Fujimoto, 2021). 

No Brasil o estado do Amazonas é o maior produtor de peixes ornamentais, 

entre 2006 e julho de 2015, mais 142.552.253 peixes foram exportados do estado para 

o comércio de ornamentos, sendo o tetra-cardinal (Paracheirodon axelrodi Schultz 

1956), o peixe mais exportado do país, representando 64,6% do total das exportações 

(Tribuzy-Neto et al., 2021). Outras espécies amazônicas que possuem grande 

destaque no comércio são os rodóstomus (Hemigrammus bleheri Géry; Mahnert, 

1986), limpa-vidro (Otocinclus affinis Steindachner, 1877), peixe-borboleta 

https://www.kauar.com.br/agua-doce/tetras-e-rasboras/peixe-borboleta-carnegiella-strigata
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(Carnegiella strigata Günther, 1864), rosáceo (Hyphessobrycon socolofi Weitzman, 

1977), coridoras (Corydoras reticulatus Fraser-Brunner, 1938, C. 

agassizii  Steindachner, 1876, C. Schwartz Rossel, 1963 e C. Julii Steindachner, 

1906), acará-disco (Symphysodon discus Heckel, 1840), arraias da família 

Potamotrygonidae (Potamotrygon spp.) e 31 espécies da família  Loricariidae. (Anjos 

et al., 2009; Araújo, 2016; Rezende; Fujimoto, 2021; Tribuzy-Neto et al., 2021). Por 

sua vez o estado do Pará é grande fornecedor de peixes ornamentais da família 

Loricariidae (Prang, 2008; Rapp Py-Daniel; Zuanon, 2005). No rio Xingu ocorrem 

aproximadamente 55 espécies de Loricariidae, sendo 31 delas bem valorizadas no 

mercado da aquariofilia (Camargo; Ghilardi, 2009).  

Devido ao aumento da demanda de peixes, principalmente pelos aquaristas de 

países desenvolvidos, originou-se a piscicultura ornamental. Sendo de grande 

importância ressaltar que a aquariofilia e piscicultura ornamental são atividades 

completamente diferentes. Enquanto que a aquariofilia trata-se de um hobby, a 

piscicultura ornamental refere-se à produção de peixes em cativeiro, na maior parte 

do tempo com finalidade comercial, envolvendo estágios de reprodução, larvicultura e 

engorda (Ribeiro, Lima; Fernandes, 2010).  

Nos últimos anos, pesquisas ecológicas em ecossistemas tropicais têm 

utilizado o conhecimento tradicional como uma ferramenta complementar para propor 

práticas de desenvolvimento com sustentabilidade ecológica e cultural (Overal; Posey, 

1996; Posey et al., 1984). O conhecimento empírico sobre a comunidade de peixes 

possui uma relação entre a compreensão do homem sobre os ecossistemas aquáticos 

e aos saberes dos sujeitos que neles interagem (Júnior et al., 2011). Uma forma de 

contribuir com a geração de informações sobre ecossistemas consiste no diálogo 

entre a ciência e os saberes das comunidades locais (Batista, Ribeiro; Fabré, 2007). 

 Partindo deste pressuposto, é de grande relevância que sejam desenvolvidos 

estudos acerca dos conhecimentos das comunidades tradicionais sobre práticas e 

manejos adquiridos através de saberes regionais da região metropolitana de Belém. 

  

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=28304
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=18563
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever as técnicas e conhecimentos tradicionais utilizadas por piscicultores 

ornamentais na região metropolitana do município de Belém na reprodução de três 

espécies amazônicas.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever os conhecimentos empíricos utilizados na reprodução de espécies 

ornamentais amazônicas; 

• Comparar as técnicas utilizadas por estes produtores com as técnicas 

presentes na literatura; 

• Propagar os saberes tradicionais das comunidades do município de Belém.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

  

Neste presente trabalho serão realizadas entrevistas in loco com piscicultores 

ornamentais da região metropolitana de Belém, buscando informações acerca dos 

conhecimentos tradicionais aplicados no manejo reprodutivo de três espécies de 

peixes amazônicos. As espécies serão selecionadas após coleta piloto a ser realizada 

após avaliação preliminar deste plano de trabalho. 

As informações serão coletadas por meio de entrevista gravada para que 

posteriormente sejam filtradas as informações pertinentes e de questionário 

semiestruturado. as perguntas dos questionários abordarão os aspectos biológicos, 

ecológicos e comportamentais das espécies selecionadas. 

O método de amostragem utilizado a amostragem não-probabilistica 

denominada snowball. Esse tipo de amostragem utiliza um processo de design de 

seleção geralmente feito por meio de redes, sendo muito útil quando o pesquisador 

sabe pouco sobre um grupo ou organização a qual deseja estudar, de modo que o 

contato com poucos indivíduos o encaminhará para outros grupos (ETIKAN; BALA, 

2017). 

 A execução da amostragem snowball ocorrerá da seguinte maneira: ao fim de 

cada entrevista com os produtores, será solicitado que o mesmo indique três 

piscicultores da região metropolitana de Belém, e este processo será reaplicado para 

cada entrevistado, buscando adquirir o máximo de produtores da região. O quadro de 

amostragem torna-se saturado, ou seja, não há novos nomes oferecidos ou os nomes 

encontrados não trazem informações novas ao quadro de análise (VINUTO, 2014). 

Por fim, as técnicas aplicadas pelos piscicultores no manejo reprodutivo das 

espécies alvo no presente estudo serão comparadas com pesquisas científicas 

disponíveis na literatura, buscando verificar a similaridade entre elas. 
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

  

Descrição 
2022 

Mar. Abr. Mai. Jun. 

Revisão bibliográfica x x x  

Entrevistas em campo x x   

Tabulação dos dados  x   

Analise dos dados  x x  

Escrita do TCC x x x x 

Defesa do TCC    x 
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