
 

 

 

“Aquaponia e alimentação saudável”

 

Área de formação: A – Ciências da 
Especialidade (denominação de acordo com o 
registo online da formação atribuída pelo 
CCPFC). 
Modalidade de formação: curso de formação 
Objetivos: 
 Sensibilizar os docentes e comunidade educativa 
para práticas de alimentação e criação de alimentos 
saudáveis; 
 Sensibilizar os docentes e comunidade educativa 

em geral para a educação ambiental; 
 Dotar os participantes dos conhecimentos sobre as 
principais técnicas e metodologias de aquaponia; 
 Sensibilizar para a importância deste moderno e 
sustentável sistema de produção alimentar que 
combina técnicas aquícolas e agrícolas; 
 Desenvolver a prática dos processos mais comuns 
ligados ao planeamento e instalação de um sistema 

aquapónico, sua manutenção e exploração como 
fator produtivo. 
Conteúdos: 
1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 Apresentação dos formadores e formandos 
 Definição dos objetivos da ação de formação 
2. INTRODUÇÃO 
 Conceito de alimentação saudável 
 O que é a aquaponia 
 História da aquaponia 

 Porquê a aquaponia 
 Aplicabilidade e benefícios da aquaponia 
 A aquaponia no mundo, na Europa e em Portugal 
3. PRINCÍPIOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS 
 O ciclo biológico da aquaponia 
 O ciclo do azoto 
4. AS PLANTAS  
 As necessidades das plantas 

A aquaponia é um modelo de produção sustentável de alimentos, com base no princípio básico da 

agricultura biológica, que combina hidroponia (o cultivo de plantas na areia, gravilha ou água) e 

aquicultura (piscicultura). A ideia é combinar estas duas técnicas num único sistema, de modo a reforçar 

os efeitos positivos de cada técnica e anular os efeitos negativos. 

É possível o desenvolvimento da aquaponia em habitações próprias localizadas no meio rural ou em 

zonas urbanas, o que contribuirá para o aumento da qualidade de vida dos habitantes desses locais, 

uma vez que passarão a beneficiar de alimentos saudáveis, naturais, a baixo custo, facilmente acessíveis 

nas varandas, ou terraços das suas casas, com reduzido prejuízo resultante de pragas, sem terem 

necessidade de remover ervas daninhas, nem revolver o solo ou remover os resíduos finais da filtragem 

dos peixes, com baixo consumo de água, baixas emissões de gases para a atmosfera; obtendo durante 

todo o ano alimentos frescos produzidos num espaço, que também embelezará as suas habitações, 

permitindo que estejam em contacto permanente com a natureza, mesmo no centro de uma cidade. 

Por todos estes motivos, a aquaponia revela-se uma excelente prática a desenvolver em nossas casas, 

instituições ou espaços públicos em prol da sustentabilidade. 

A formação pretende estimular práticas alimentares saudáveis e preservação do meio ambiente, 

tomando a escola como alavanca para este processo, numa perspetiva transversal a todas as disciplinas 

Pretende-se, igualmente, dotar os formandos de todas as disciplinas de conhecimentos nesta área para 

que em conjunto, sensibilizem a comunidade educativa para esta temática e promovam a construção 

destes sistemas aquapónicos com os alunos e com essa mesma comunidade educativa. 



 

 

 Macronutrientes primários e secundários e 
micronutrientes 
 Sintomas de falta de nutrientes nas plantas 
 Cultivo de plantas de folha vs. Cultivo de frutos 
 Germinação 

5. A FAUNA 
 A origem do peixe que comemos 
 Breves noções da biologia dos peixes 
 A seleção de espécies: opções, vantagens, 
desvantagens 
 Ornamentais e não ornamentais 
 Requisitos alimentares (herbívoros, omnívoros e 
carnívoros) 
 Espécies aquícolas mais comuns em aquaponia 
6. ENQUADRAMENTO LEGAL DA AQUAPONIA  
 Licenciamentos e limitações existentes 
 A segurança de um sistema aquícola confinado 

(aquaponia) 
7. O SISTEMA AQUAPÓNICO 
 A aquaponia é biológica/orgânica? 
 Alguns Parâmetros físico-químicos 
 Água de reposição, interpretação e ajuste de 
parâmetros físico-químicos 
 Periodicidade de monitorização/tarefas 
 Principais componentes do sistema de aquaponia 
 Opções de sistemas (DWC; NFT; grow beds; 
verticais) 
 Mariponia ou aquaponia de água salgada 

8. EQUIPAMENTOS PARA AQUAPONIA  
 Principais equipamentos 
9. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE 
AQUAPONIA 
 Regras dimensionais 
 Planeamento e desenho do circuito de arejamento 
e hidráulico 
 Escalonamento da produção aquícola 
 Alimentação diária 
 Elevada densidade vs. elevadas taxas de 
alimentação 
 Feed Conversion Ratio 

 Dimensionamento do sistema hidropónico 
 Estimativa de produção hidropónica 
 Métodos de produção hidropónica 
10. AQUAPONIA COMERCIAL 
 O sistema comercial 
 Princípios fundamentais 
 Investimentos em aquaponia 
 Empreendedorismo em aquaponia 
 Urban farming 
 Arquitetura do sistema comercial 
11. A CERTIFICAÇÃO 

 A certificação da produção em aquaponia 
 Normas propostas para certificação 
12. NOVAS TECNOLOGIA NA AQUAPONIA 
 Arquitetura, oxigenação, monitorização, 
bombagem, iluminação, estufas 

13. O TRABALHO DA AQUAPONICS IBERIA EM 
PARCERIA COM O MARE 
 Projetos e trabalhos em curso 
 O projeto Fish n’ Greens 
 O projeto School Farming 

 Perspetivas de evolução da aquaponia 
14. COMPONENTE PRÁTICA 
 Montagem de microsistema demonstrativo 
(miniatura de sistema UVI) 
 Workshop prático de montagem de sistema 
aquapónico doméstico 
 Case studies de sistemas de aquaponia 
 Workshop prático de construção de torre vertical 
 Workshop prático alimentação saudável vs 
aquaponia. 
 
Duração: 25 horas 

 
Unidades de crédito: 1 (formação acreditada pelo 
CCPFC) 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial. 
 
Formadora: Ângela Mónica Morais 
 
Local de realização: Escola Básica e Secundária 

Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana 
 
Calendarização:  
6, 7, 8 de setembro de 2017, das 9h00 às 13h00 e 
das 14h30 às 17h30; 9 de setembro das 9h00 às 
13h00.  
 
Regime de Avaliação dos Formandos: 
A avaliação qualitativa/quantitativa será expressa na 
seguinte escala, tendo em conta: 
 Excelente - de 9 a 10 valores;  
 Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; 

 Bom - de 6,5 a 7,9 valores;  
 Regular - de 5 a 6,4 valores; 
 Insuficiente - de 1 a 4,9 valores. 
Além de outros itens, a formação implica a 
realização de trabalhos individuais e em grupo para 
avaliação. 
 
Custo da formação:  
Docentes da escola de realização da formação – 20€; 
outros docentes – 25 €. O SIPE assume os custos 
dos associados. 


