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Resumo 

O presente artigo relata as etapas de implementação do projeto Curumim, sistema de 

aquaponia, na comunidade Serrote do Piaba no município de Sobral/Ce. O mesmo objetivou a 

inovação, unindo empreendedorismo social e sustentabilidade, com a agricultura familiar, 

com ênfase nas situadas no semiárido brasileiro, através de um sistema de baixo custo que 

integra a produção de hortaliças e a criação de peixes. Para tal, foram utilizados materiais de 

baixo e/ou recicláveis, como garrafas pet e copos descartáveis. Após a criação e instalação do 

sistema houve uma roda de conversa, onde os criadores do projeto orientaram os membros 

assistidos pelo projeto a como manejar o sistema. A partir disso a comunidade visualizou um 

novo horizonte de oportunidade para gerar renda.  

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; semiárido; aquaponia; agricultura familiar; 

sustentabilidade.  

 

Abstract 

The present article reports on the implementation stages of the Curumim Project, an 

aquaponics system, in the Serrote do Piaba community in the city of Sobral/Ce. The same is 

aimed towards the innovation, joining social entrepreneurship and sustainability, with the 

family agriculture through a system of low cost that integrates the production of vegetables 

and the creation of fish. For this, low and/or recyclable materials were used, such as pet 

bottles and disposable cups. After the creation and installation of the system there was a talk 

wheel, where the creators of the project guided the members assisted by the project to how to 

handle the system. From this the community saw a new horizon of opportunity to generate 

income.  

 

Palavras-chave: social entrepreneurship, semiárido, aquaponics, family farming, 

sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do cenário de expansão das políticas de sustentabilidade, o agronegócio 

nacional vem sofrendo cada vez mais com as duras críticas relacionadas com a sua expansão 

territorial. Porém é válido salientar que ao contrário da ideia simplista que associa a 

agricultura familiar à produção de subsistência, ela é responsável hoje por 80% de toda a 

produção mundial de alimentos – segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). 

No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 38% do Produto Interno Bruto 

Agropecuário do país. Embora a agricultura familiar ocupe 84% dos estabelecimentos 

agrários do país, ela é agraciada com apenas 24% da área agricultável do Brasil, dados 

revelados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).    

A comunidade do Serrote do Piaba está localizada próximo a cidade de Sobral-CE, e 

é tida como distrito de Jaibaras. O acesso é feito pela BR 202, porém a maioria do percurso é 

feito em estrada de chão batido, causando transtornos na população local. A maior parte da 

renda dos moradores vem da agricultura familiar, onde os produtos são comercializados em 

uma feira na cidade de Sobral com o apoio da Bodega Sustentável, projeto do time 

ENACTUS UVA Sobral. 

As condições locais do terreno são predominantemente do bioma do semiárido, 

fazendo parte dos 57% da área do mesmo no Nordeste. Logo, os recursos hídricos são 

limitados e o solo não é tão rico em nutrientes, gerando assim menores produtos e trazendo a 

necessidade da utilização de produtos agrícolas. Devido essas características e a alta incisão 

de raios solares, estas áreas encontram-se fortemente ameaçadas de degradação, e no tocante 

ao reconhecimento já existe, pelo menos, reconhecimento de cinco núcleos de desertificação 

já instalados (LEAL et al., 2003; MELO FILHO; SOUZA, 2006).  

Após analises na comunidade pôde-se analisar as necessidades que a mesma 

desenvolve, Castro (2012) menciona que a diversidade climática, as condições naturais do 

solo e a ausência de tecnologias adequadas estão entre os principais desafios que limitam a 

produção agrícola nas regiões semiáridas.  

Para sanar tais fatos o Projeto CURUMIM criou forma, um sistema de aquaponia que 

permite o plantio de hortaliças de forma hidropônica e a criação de peixes em um único 

sistema. Proporcionando a agricultura familiar, otimização e uma nova fonte de renda, 

gerando menos impactos nos solos e gastos indevidos de água. 
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Esse sistema tem o seguinte funcionamento: As hortaliças são nutridas pela a água 

rica em material orgânico, produto esse gerado pela criação de peixes. O sistema é integrado 

para possibilitar a ciclagem da água, diminuindo o gasto excessivo da mesma.  

A aquaponia pode ser considerada essa técnica inovadora, pois consiste na produção 

de alimentos com baixo consumo de água e alto aproveitamento do resíduo orgânico gerado, 

sendo a alternativa de produção de peixes e vegetais menos impactante ao meio ambiente 

(Tyson, Treadwell & Simonne, 2011). Porém o CURUMIM traz uma nova proposta, a 

utilização de materiais de baixo custo e/ou sustentável, mas que não mudam em nada a 

eficiência e produtividade. Tal proposta surgiu para a possibilidade de barateamento do 

sistema, permitindo que famílias de baixa renda possam vir a adquirir tal tecnologia. Outro 

ponto foi a conscientização ambiental, pois o mesmo utiliza garrafas pets e copos descartáveis 

em sua construção.  

OBJETIVOS 

Na busca de suprir as problemáticas observadas, o CURUMIM pretende possibilitar 

que as famílias tenham uma optimização e uma renda garantida. Logo, o projeto busca o 

empoderamento dessas famílias com uma renda sem muitos intervalos de obtenção, 

juntamente com a conscientização ambiental.  

  

METODOLOGIA 

Na etapa inicial de desenvolvimento do projeto foi efetuado um estudo de campo e 

reconhecimento da comunidade, para assim elaborar melhores resoluções das possíveis 

problemáticas levantadas no local. Nesse mesmo período foram feitas algumas conversas com 

os moradores, então, utilizando o conhecimento prévio dos mesmos e as experiências que os 

mesmo têm com os casos locais, foi proposto o sistema de aquaponia.    

Para execução do sistema foram utilizados: uma estrutura de alvenaria, que funciona 

como tanque para os peixes e pode ser substituída por uma caixa d'água. Sistema de 

bombeamento (bomba e tubulação), garrafas pet, copos descartáveis e matérias de instalação e 

fixação como cola para PVC, pregos, arame liso, mangueira maleável e tela de proteção 

contra a entrada de materiais indesejados na água (por exemplo, folhas de árvores). Gerando 

um montante de R$ 567,45 (caso a estrutura seja em uma caixa d’água de 1000L).  

Na montagem do sistema foram seguidos os seguintes passos: 

Passo 01 – Escolha do lugar para a locação da caixa d'água. 
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✔ Local que seja iluminado pela manhã e fique na sombra no período da tarde. 

✔ Local arejado e de fácil acesso. 

Passo 02 – Montagem da estrutura para a hidroponia. 

✔ Limpeza das garrafas pet e dos copos descartáveis com água e sabão. 

✔ Furar o fundo das garrafas, o furo deve ter espaço suficiente para o encaixe 

com o “bico” de outra garrafa pet. 

✔ Executar um corte circular na lateral da garrafa, o corte deve ter o diâmetro 

congruente ao diâmetro da “boca” dos copos descartáveis. 

✔ Furar o fundo e a lateral dos copos plásticos com um prego ou chave estrela. 

✔ Anexar as garrafas encaixando o fundo de uma garrafa no “bico” de outra. 

✔ Alojar os copos furados no corte feito na lateral das garrafas. 

Observação: Não se preocupe com a vedação das garrafas, pois isso não acarreta 

perda de eficiência do sistema e ainda ajuda a aerar a água do tanque. 

Passo 03 – Conexão da estrutura de hidroponia com a água do tanque e início do 

funcionamento. 

✔ Ligar a tubulação da bomba com o fundo da primeira garrafa da estrutura, o 

tubo pode ser substituído por uma mangueira maleável. 

✔ Alojar os peixes no tanque 

✔ Adicionar a cultura de hortaliças nos copos de plásticos 

✔ Ligar a bomba. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo teve como pessoas impactadas, 4 diretamente e 16 indiretamente. Tendo 

essa porcentagem com sua instalação em apenas uma casa. Sua lucratividade prevista gira em 

torno de R$ 612,20 anuais por tanque de criação, levando em consideração os gastos com 

rações, o que irá está ligado diretamente com a qualidade orgânica da água. As hortaliças 

podem ser vendidas por um valor bem superior as outras hortaliças, levando em consideração 

o seu caráter orgânico. 

 O projeto é de caráter social, vendendo duas ideias, a primeira seria de um sistema 

de produção de baixo custo. O tamanho do sistema vai de acordo com a necessidade da 
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família, assim o tipo de hortaliça também irá ser considerada, tendo em vista os resultados do 

primeiro sistema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em uma rápida prospecção de rendimento de uma unidade do sistema Curumim é 

possível obter uma renda anual de aproximadamente R$612,00 (por tanque, com o plantio de 

alface e a criação de peixes do tipo cará tilápia), isso indica que em menos de um ano de 

funcionamento o sistema já recupera o capital investido e gera lucro ao agricultor. 

É preciso ter cuidado com relação à cultura de hortaliça que será usada no sistema, 

pois o mesmo não suporta hortaliças de maior porte como couve-flor, por exemplo. Já na 

cultura de peixes a atenção deve ser direcionada para a população de peixes, uma vez que uma 

superpopulação causa a diminuição dos espécimes e pode acarretar na morte dos mesmos pela 

falta de oxigênio na água. Uma boa dica para manter a população total de peixes saudável é 

manter a proporção de seis ou sete peixes a cada 1000L de água. 

No mais, a análise do primeiro protótipo mostrou a viabilidade econômica do sistema 

aqui caracterizado e o mesmo demonstrou ser crucial e de grande importância na busca de 

soluções para os desafios da agricultura familiar no semiárido. 
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