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CONSIDERAOES SOBRE A EXPORTAÇ20 BRASILEIRA DE PEIXES OR- 

NAMENTAIS. 

Isabel Rivas Maximus Denis 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento 

considerAvel nos negécios de peixes ornamentais em todo o 

mundo  (Conroy,  1975). Tais neg6cios envolvem dois aspec - 

tos: os peixes em si e os access6rios que se referem a to 

das as atividades relacionadas com a manutengao e criagao 

dos peixes, tais como a fabricagao de aquArios, filtros, 

bombas, alimentos, medicamentos,  etc.  Segundo A.xerold 

(1973), os valores destes neg6cios em todo o mundo atin  

gem  uma cifra anual da ordem de  UST;  4,000 m11h3es. 

Apesar das dificuldades constatadas na analise 

do comércio mundial de peixes ornamentais, dentre as quais 

esto incluidas as deficiências estatisticas (  Thompson, 

Dill  &  Moore,  1973), tem sido determinadas as regi3es do 

globo onde se processam as. maiores exportag3es. Atualmen-

te, a comercializagao dos peixes ornamentais tem incidido 

sobre as espécies nativas, oriundas da 6.reas tropical e  

sub-tropical do mundo, figurando em primeiro plano a  Asia  

e em seguida 'a América do Sul._ 

Afirma  Conroy  (1975); que os Estados Unidos da 

América ê um dos maiores importadores de peixes ornamen-

tais do mundo, sendo que em 1973, as importag5es efetua - 

das foram principalmente da  Asia  e da América do Sul, as 

quais contribuiram com cerca de -rl% e 30%, respectivamen- 



te. Neste particular, o Brasil se colocou em quarto lugar, 

dentre os paises da Airkrica do Sul, apôs a  Colombia,  Guia-

na Inglesa e o Peru. 

0 Brasil 6 considerado .internacionalmente como 

um dos paises com grandes possibilidades de expansão dos 

neg6cios de peixes ornamentais, seja pelos seus grandes es 

toques, seja pelas variedades de peixes existentes na sua 

Região AmazOnica. Pouco 6 sabido sobre as reais possibili-

dades brasileiras, pois praticamente inexistem estudos di-

rigidos neste particular, sendo escassa a bibliografia exij 

tente. 

No presente trabalho, em que  so  feitas algumas 

consideragOes sobre a exploragao e as exportagOes brasilei 

ras de peixes ornamentais, constitui-se mais uma simples 

contribuigão que objetiva, sobretudo, suscitar uma maior-

atengão para este setor das atividades pesqueiras no Bra-

sil, em face da crescente importância que ao mesmo tem si 

do dada em todo o mundo. 

ASPECTOS GERAIS DA txpL0RAgn E COMERCIALIZAÇÃO NO BRASIL 

que o pioneiro da criacao 

de peixes ornamentais no Brac1-4 1 foi o niDOnico Shigueti Ta 

Rase, que aqui chegou em 1926, tendo trazido do seu Dais 

origem, alguns exemplares de peixes ornamentais. Segun-

do ainda  Nomura  (1977), o nipônico em referE=ncia, conSe - 

gulu procriar algumas variedades asiáticas e estabeleceu-

-se nos negócios de peixes ornamentais, inicialmente em  Pe 

-LS  no Estado do Rio de Janeiro e em seguida no Rio 

Afirma  Nomura (1977),  
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de Janeiro, na época, a capital do Brasil; posteriormente, 

mudou-se para a cidade de Belém, no Estado do Para, onde 

continua no mesmo ramo de -negócios, juntamente com um seu 

filho. A transferência deste criador de peixes ornamentais 

do Rio de Janeiro para a cidade de Belém, deve ter sido mo 

tivada por algo de elovada sicinificaggo. Possivelmente, 

porque é na Região Amazenica, onde se presume ser o celei-

ro dos grandes estoques de peixes ornamentais do Brasil. 

Tem-se conhecimento (informag6es pessoais) que 

as primeiras capturas de peixes ornamentais em escala co-

mercial, procederam-se na fronteira do Brasil com o Peru:, 

em aguas do Rio Solim3es e Rio Javari, fazendo base na ci-

dade de Benjamin  Constant,  Estado do Amazonas, em princi-

pio de 1959. Mais tarde, a exploração expandiu-se no senti 

do da Região do Baixo-Amazonas, efetuando-se emva-dos rios 

e afluentes dos Rios SolimOes e Amazonas, tais como o Ma - 

deira, Negro, Parus, Japurá,  etc.  

A exploraggo de peixes ornamentais no Brasil, 

geralmente efetuada sobre aquelas espécies ou variedades 

características da Regigo, as quais, por esta razão, atin-

gem valores satisfatórios para a comercializagão. Nas figu 

ras 1 e 2, são mostradas algumas das principais espécies 

de peixes ornamentais exploradas e que participam das  ex  - 

portagOes brasileiras para o exterior, n lismentavel que a 

maior parte das exportag3es seja constitulda de espécies 

nativas, quando já se deveria estar exportando exemplares 

resultantes da Drocriagão e cultivo em estagoes e fazendas 

experimentais, como é feito frequentemente em muitos pai-

ses asiaticos. 

Em geral, a exploragao é realizada sob a respon- 
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sabilidade de empresas privadas do ramo, na Regiao. Mais 

de uma dezena dessas empresas encontram-se legalmente ins- 

taladas, algumas das quais com excelentes bases físicas, 

embarcaOes e pessoal habilitado para o processamento téc-

nico que a exploragao exige. Nas figuras 3 e 4  so  eviden-

ciados alguns aspectos das instalagOes de uma dessas empre 

sas. 

As capturas dos peixes ornamentais  so  realiza-

das dentro de um sistema muito rudimentar, com artes e mé-

todos de pesca primitivos. Comumente empregam uma rede ma-

nual retangular, semelhante a uma raquete, com malhagem _EJ! 

na e de tamanho variado, porém que impede o escape dos exem 

piares capturados. A habilidade do pescador no uso da arte 

de fundamental importa.ncia na captura. Na pequena 
 embar-

cacao  a remo que utilizam, conduzem recipientes de 
 

tama 

rhos  variados, com Agua, nos quais sgo colocados os peixes 

capturados. Os exemplares devem Permanecer nestes recipien 

tes por um tempo variado. Quando as pescarias  so  realiza-

das sob a responsabilidade das empresas, os peixes  so re-

metidos sem demora para as suas bases. Quando se tratam de 

•pescarias efetuadas por pescadores "avulsos", os peixes po 

dem permanecer por mais tempo nos recipientes, uma vez que 

os pescadores ficam aguardando nas comunidades ribeirinhas, 

a passagem dos compradores ou "intermediarios" para o pro-

cedimento das negociag3es,  

Ps  Deixes capturados  so  transportados da local' 

dade pr6xima das  Areas  de captura até as bases físicas das 

empresas, em recipientes adequados e que permitam a aera 

ggo - geralmente em monoblocos de  plastic°.  Algumas empre-

sas.possuem barcos pr6prios para-procederem o transporte 
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dos peixes, bem como as pescarias. 0 desembarque dos reci-

pientes com os peixes se realiza no pequeno cais ou ancora 

douro, de onde  so  translOcados para uma viatura(caminhao), 

e desta prosseguem até as instalagOes das empresas, mais 

especificamente até os pequenos tanques ou viveiros, onde  

so  desembarcados, sendo os peixes ai colocados, permane 

cendo por algum tempo. Nos tanques os peixes  so  alimenta 

dos, preferentemente com camarao ralado, que acreditam ser 

a alimentação por excelência, pois aumenta o vigor dos pei 
xes e consequentemente as possibilidades de sobrevivência 

que atinge a cerca de 90% (Anônimo, 1976). Em geral, os  tan  

ques localizam-se em  Area  aprazivel,sOMbreada naturalmente 

ou  so  feitos galp-óes com telhado de folhas de palmeiras 

com tal finalidade. 

Quando uma determinada empresa estabelece uma ne 

gociagão que redundará na exportagao de peixes ornamentais, 

uma série de providências é tomada com vista ao seu "êxito; 

os peixes devem chegar vivos nO local de ,destino. Os pei, 

xes  so  acondicionados em sacos de plástico com capacidade 

aproximada de 10 litros. Em cada saco  so  colocados de 4 a 

5 litros de Agua e em seguida um nf2Mero de peixes que va-

ria com uma série de fatores, tais como: a espécie ou vani 

edade, o seu tamanho e eomport4ento, bem como a duragão 

da viagem. Ap6s a colocagao dos peixes, é feita a remoço 

do ar do saco e logo em seguida injetado oxigênio através 

de uma bomba, ate a capacidade máxima do saco; para algu-

mas espécies é deixada uma determinada quantidade de ar no 

saco, ficando a mistura final com duas partes de oxigênio 

para uma de ar. A abertura superior do saco ou "bbca" como 

comumente denominada, é finalmente fechada com tiras de 
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borracha, sendo assim impedida a saída do oxigénio. Geral-

mente em cada saco  so  acondicionados exemplares de uma se 

determinada espécie, embora existam exportadores que acon-

dicionam mais de uma.  Nomura  (1977), afirma que, no acon-

dicionamento da espécie conhecida vulgarmente como "tetra-

-cardinal", um saco pode conter entre 300 e 500 exempla - 

res; jA em se tratando do "acará-disco, somente de 4 a 5 

espécimes  so  acondicionados no saco, isto em razao dos 

exemplares serem bem maiores em relagao A espécie anterior 

mente citada. HA uma classificagao ou critério que define 

o tipo do peixe de acordo com o seu tamanho, bastante usa-: 

da pelos empresdrioS e compradores de-peixes ornamentais, 

nas negociag3es realizadas. Tal classificagao define cada 

exemplar em uma das seguintes categorias: Pequeno, médio.  

ou bitola e grande, segundo a espécie ou variedade.  

Apes  o fechamento do saco com peie, este é  aeon_  

dicionado em caixa de papelao, forrada com um material iso 

lante para a protegao dos peixes em face das possíveis va 

riagOes de temperaturas. Nas faces externas da caixa de  pa  

pelo existem notificag3es sobre o seu conteúdo, a fim de 

Caracterizar a mercadoria e seu destino, facilitando assim, 

as inspegOes rotineiras das instituigCes ,governamentais. 

Nestas condig3es, os peixes podem permanecer vivos em tor-

no de 40 a 60 horas. Segundo  Conroy  (1975), tem-se emprega 

do com bastante sucesso, substancias tranquilizantes (ben-

zocaina, quinaldina,  etc)  aos peixes, no momento do ensaca 

mento, que determinam certo grau de anestesia nos mesmos, 

reduzindo as suas taxas metabelicas, além de permitir que 

um maior número de peixes seja acondicionado no saco. 

Os embarques de peixes ornamentais  so  geralmen- 
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te realizados por via aérea e muitas das grandes empresas 

de aviagão oferecem serviços especiais, neles incluidos te 

légrafo e telex a preços baixos, oferecimento de  Areas  a 

bordo com proteção especial a mercadoria, bem como com tem 

peratura estavel, além de outras particularidades. Nos de-

sembarques, os importadores assumem completa responsabili-

dade com a mercadoria. 

Os negócids de peixes ornamentais nos niveis que 

atualmente  so  feitos, podem ser considerados uma ativida-

de muito nova e por isto passivel de ajustamento. Existem 

nestes negbcios, os importadores e exportadores de alto. 

conceito, como também existem aqueles conhecidos como "pi- 

ratas" que comercializaM peixes ornamentais sem obedecerem 

as normas existentes. A este último aspecto abordado, faz- 

-se mister ressaltar o trabalho de Zenny(1969) sobre as 

leis e regulamentos que governam o comércio internacional 

de ovos e de peixes vivos. 

No Brasil, os neg6cios de peixes ornamentais 

presentam-se promissores, tendo em vista' principalmente, 

os dados referentes As exportagOe's realizadas para o exte-

rior nestes últimos anos. Mas, para que de certo modo seja 

assegurado o desenvolvimento de tais negbcios, é imprescin 

divel maiores conhecimentos e cuidados com os seus esto - 

ques de peixes ornamentais, o que podera ser obtido pela 

intensificagao da pesquisa e a adoço de medidas de regula 

mentagão da pesca. 



MATERIAL E METODO 

0 presente trabalho se baseia nos dados das ex-

portag3es anuais brasileiras de peixes ornamentais, reali 

zadas no período de 1970 a 1976, controlados pela Superin 

tendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e publica-

eados pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquei 

ro do Brasil(PDP). 

Os dados das exportagOes anuais relativos ao n 

mero de exemplares destinados aos diversos  Raises,  foram 

tabulados de modo a evidenciar as frequncias absolutas e 

relativas das exportagOes feitas anualmente para cada pais 

(tabela I). Alguns destes  Raises  foram incluidos na cate- 

goria de "outros", em razão das baixas frequências das 

suas importagOes. 0 mesmo procedimento foi adotado quanto 

aos valores correspondentes das quantidades dos exempla-

res exportados anualmente, sendo os mesmos apresenta.los 

em d6lares  (US$)  para o período de 1970 a 1974 e em cru-

zeiros  (al)  para os anos de 1975 e 1976 (tabela II). 

Somente foi possível a consecugao dos dados das 

quantidades de exemplares exportados e seus a respectivos 

valores, por pais e segundo cada espécie de peixe, para 

os anos de 1975 e 1976. Mesmo assim, os mesmos foram con-

siderados em termos de andlise mais objetiva. Tais dados 

foram tabulados de modo a mostrar apenas quais as esp6 - 

cies exportadas para cada pais naqueles anos (t'abelas  III  

e IV) e a partir dos dados das quantidades de peixes  ex  - 

portados e seus respectivos valores, segundo cada espécie 

e independentemente dos países, foram calculadas: as par-

ticipag6es absolutas e relativas de cada espécie nas  ex  - 
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portaaes de cada ano, o seu respectivo valor total e  pre 

go  unit5rio (médio) em cruzeiro (A), este obtido por c5.1  

cub  o entre a quantidade exportada e o seu valor. Também 

foi determinada a variagao de prego em cruzeiro (ai),  

minim°  e máximo segundo cada espécie, tomando-se como 

base os seus preços unitários calculados de acordo com as 

quantidades e valores alcançados nas exporta0es realiza-

daspara cada pais (tabelas V e vi). 

Neste 'estudo,  so  relacionados os nomes vulga 

res dos peixes ornamentais constantes da listagem das ex-

portagOes realizadas, bem como as suas denominagOes 

tificas, tendo-se para isto recorrido'aos trabalhos. de 

Santos (1954), Axe/rod (1955),  Mager  (1960), C arv a lho 

(1967),  Conroy  (1975) e i'DP SUDEPE (19771), conforme 

constam na tabela VI. 

Algumas_informagOes relativas aos aspectos ge-

rais da exploragao e comercializaçao dos peixes ornamen-

tais no Brasil, foram obtidas através de informaaes of 

por comerciantes e empresas vinculadas aos negó-

cios de peixes ornamentais. 

DISCUSSn E CONCLUSZES 

Os primeiros registros oficiais das exportaç3es 

de peixes ornamentais, realizadas em grande escala pelo 

Brasil, datam de 1968  (Conroy,  1975), quando foram expor-

tados cerca de 97.896 quilogramas desses peixes. A unida-

de tomada como medida para avaliaçao de tais exportaaes 



6 na atualidade outra, da considerada, inicialmente. Isto 

vem de encontro as dificuldades apontadas para se anali-

sar ou informar sobre o comércio mundial de peixes orna - 

mentais, que, segundo  Conroy  (1975) dentre estas incluem-

-se a falta de uma terminologia descritiva uniforme, em 

que tal importação ou exportagao  so  referidas nos regis-: 

tros oficiais e estatísticas; a falta de uma unidade pa-

drao para registro do volume dessas importagOes ou expor- 

tag3es, e,, a tendência de todas os  Raises  de informar o 

valor dos seus negbcios em moeda local, sem mencionar ata 

xa de cambio de operagao no momento, em dólar ou outra 

unidade monetAria cbnvertivel internacionalmente. 

Neste trabalho, as unidades de medida do volume 

das exportagOes  sac)  expressas em número de exemplares ex-

portados e em valores, estes correspondendo a d6lar :(usS) 

ou cruzeiro  (al), send()  a primeira citada de maior signi-

ficagao que a segunda, em razao das negociag3es aludidas 

serem geralmente feitas nesta moeda. 

As exportag3es brasileiras de peixes ornamen 

tais, em número de exemplares, no período de 1970 a 1976, 

foram marcadas por uma fase de altas exportag3es corres - 

pondentesaos anos de 1970 a 1972 e uma outra de baixas  ex  

portag3es correspondentesaos anos de 1973 a 1976. Partin-

do de aproximadamente 12,9 milhes de peixes em 1970, as 

exportagOes atingiram 13,3 milh3es de exemplares em 1971 

e 11,0 milh3es de exemplares em 19 72. Em 1973, as export.a 

gOes decresceram para 8,0 milh3es de peixes e nos anos de 

1974 e 1975 atingiram 7,4 e 8,9 milh3es de exemplares,  re  

pectivamente.  JA  em 1976, as exportag3es cresceram, atin- 

gindo nivel c,uase semelhante ao de 1972, correspondendo 
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a 10,8 milhes de exemplares (tabela I, figura 5). Supomos 

que as oscilagOes do rimero de exemplares exportados anual 

mente estejam relacionadas com as flutuag6es naturais dos 

negócios em termos internacionais. 

Considerando-se os valores anuais destas exporta 

g3es, constata-se que as mesmas equivaleram a cerca d e 

581,9 mil dólares em 1970, subindo em 1971 para 595,4 mil 

de 1972, 1973 e 1974, pa 

499,7 mil  dólares.  Como 

dólares, para decrescerem nos anos 

ra respectivamente, 584,2, 512,2 e 

nos anos de 1975 e 1976, os valores foram registrados em mo 

eda nacional - o equivalente a 3,6 milhes de cruzeiros em 

1975 e 5,0 mi1h3es de cruzeiros em 19'76, isto impede .  uma 

analise comparativa precisa das oscilagOes dos valores  des  

tas exportagOes com aqueles dos anos anteriores. Pela cota 

gao do dólar nos anos referidos, as exportag3es em 1976 de 

vem ter sido a um nivel correspondente ao do ano de 1972 

(tabela II, figura 2). De um modo geral, os valores anuais 

das exportagCes brasileiras de peixes ornamentais oscila -  

ram  numa relagao direta com o volume das mesmas exporta - 

.0es expressas em nfamero de exemplares. 

Estudamos as exportagOes brasileiras de peixes 

ornamentais segundo os  Raises  de.  destino, tanto em termos 

de nfamero de exemplares como em valores. Os países de des-

tino destas exportagaes foram:  Africa, Austria,  Canadá, 

panha, Estados Unidos da América, Franca, Guiana Inglesa,  

Inglaterra,  Italia,  Paises Baixos (incluindo a Bélgica, Ho 

landa e Luxemburgo), Rep-nlica Federal da Alemanha, Su&cia, 

Suiga e outros (incluindo a Argentina, Dinamarca, Finlan-

dia, japao, M&xico, Noruega, Portugal, Suriname e-Venezue- 

la). Destes paises, tres deles Estados Unidos da Amtrica, 



Guiana Inglesa e República Federal da Alemanha - se desta  

cam  como mais importantes, pois aos mesmos destinaram-se, 

praticamente, todas as exportag3es realizadas. Por ordem 

decrescente, os Estados Unidos da América vem em primeiro 

lugar, tendo as exportag3es anuais atingido um mínimo de 

cerca de 3,5 milhOes de exemplares no valor de 276,9 mil 

dólares em 1973 e um máximo de aproximadamente 6,4 milhes 

de exemplares no valor de 327,2 mil dólares em 1971; a me  

nor  Participagao relativa das exportagOes para este pais, 

em número de exemplares, foi a de 1975, quando equivaleu 

a 38,64V, e a maior foi a de 1976 com 55,83-,!; já em termos 

de valores das exportagOes anuais,a menor participaga'o  re  

lativa foi a de 1975 com 41,50/, e a maior foi a de 1974. 

com 58,54% (tabelas I e II, figura 7). Em seguida vem a 

Guiana Inglesa, tendo as exportagoes anuais atingido um 

mínimo de cerca de 40,7 mil exemplares no valor de 147,8 

mil cruzeiros em 1976 e um máximo de aproximadamente_ 4,5 

mi1h3es de exemplares no valor de 133,6 mil dólares 

1970; a menor participagao relativa das exportagOes para 

este pais, em número de exemplares, foi a de 19767  quando 

equivaleu a 4,12.! e.a maior foi a de 1970 com '14,70-!; já 

em termos de valores das exportag3es anuais, a menor par-

ti6ipagao relativa foi a de 1976 com 2,93 e a maior foi 

a de 1975  coin  25,Q5y (tabelas I e II, figura 7). Em ter - 

ceiro lugar vem a República Federal da Alemanha, tendo as 

exportagOes anuais atingido um  minim°  de cerca de 1,0 mi-

na°.  de exemplares, no valor de 72,3 mil dólares em 1973 

e um máximo de aproximadamente 3,0 milh3es de exemplares 

no valor de 1,4 mi1h3es de cruzeiros em 1976; a menor par 

ticipagao relativa das exportag3es para este pais, em 

em 
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mero de exemplares, foi a de 1970, quando equivaleu a 10,51% 

e a maior foi a de 1976 com 27,89; jk em termos de valores.  

das exportag3es anuais, a menor participagao relativa foi a'.  

de 1970 com 13,46/: e a maior foi a de 1975 com 28,30/ (teb. 

ias I e II, figura 7). 

Como se pode constatar, o volume da S exportag3es 

brasileiras de peixes ornamentais, quase que em sua totali-

dade foi destinado aos três países anteriormente aludidos,.i 

N o obstante, merecem ser consideradas as exportagOes paraH 

os Países Baixos (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), porquanto 

as participagOes relativas, Principalmente dos dois último's 

anos do período em estudo, foram de certo modo elevadas no . 

contexto dos totais das exportag6es anuais tendo atingido 

4,13% em 1975 e 7,02% em 1976. Também, merecem ser ressal-

tadas as participagOes relativas do Canada em 1974 com 1,40% 

e em 1975 com praticamente 1,00%, d.a Franga. em 1976 com 

1,55% e da  Italia  em 1974 com 1,11%, nos respectivos totais 

anuais das exportagOes realizadas. Os volumes das exporta-

gOes anuais brasileiras de peixes ornamentais, bem como os 

seus correspondentes valores e respectivas participag3es  re  

. lativas, para todos os  pals  es .de destino  so apresentados 

nas tabelas I e II e figuras 5, 6 e 7. 

OS dados das exportag3es brasileiras de peixes  or  

namentais nos anos de 1975 e 1976, permitem uma análise mais 

detalhada quanto âs espécies ou variedades exportadas. 'Nas 

tabelas  III  e IV  so  mostradas as frequências das espécies 

que participaram das exportag6es realizadas para os  diver  - 

sos países. Nestes anos, as espécies comumente conhecidas 

como acará-disco (Svmphvsodon  discus)  e tetra-cardinal(Chei-

rodon axelrodi) Participaram praticamente das exportag6es 
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realizadas para todos os países mencionados, sendo também 

destacadas as fregAncias das espécies: acarA-borboleta(A- 

Pistourama ramirezi), corydoras (Corydoras agassizi e/ou 

Corydoras julti), otocinclus (Otocinclus sp.) e rubrostirT-

ma (Lo.yrocherlus lineatus). 

Nos anos de 1975 e 1976 foram estudadas as expor 

tag3es em quantidade (número de exemplares) e valor(em cru 

zeiro), para cada uma das espécies, sem especificagalo dos 

paises, Recorremos, no entanto, aos c5.1cu1os efetuados do 

prego unitdrio (m6dio) por exemplar, pago por cada 

para oferecer a variagao de prego por exemplar exportado, 

segundo as espêcie, nos anos citados (tabelas V e VI). Das 

34 esp6cies que constaram das exportag6es brasileiras de 

%peixes ornamentais no ano de 1975, 10 tiveram participagSlo 

elevada em número ou em valor, sendo pela ordem 

• 

decrescen-

te das quantidades exportadas, a seguir mencionadas: tetra 

-cardinal (Cheirodon axelrodi) com 7.485.667 exemplares 

(84,02%), no valor de Cr 1.963.438,90; corydoras (Corvdo - 

ras auassiz e/ou Cor rdoras da1ii) com 688.305 exemplares 

-(7,7%), no valor de Cri 197.553,44; rodostomus ( Petitela  

georuia)com 341.180 exemplares (3,82%) , no valor de 

Cr$ 132.472,79; acard-disco (Svrphvsodon  discus)  com 129.909 

exemplares (1,45%), no valor de ai 1.178.979,30; rubrostig 

ma (Lp.122-112ilus lineatus) com 72.270 exemplares ( 0,81'f ') 

no valor de ai 24.414,75; acar-borboleta (Apistourama  ra-

rnirezL) com 50.390 exemplares (0,567), no valor de 

Cr$ 22.053,98; poecilobrycon (Poeciloyam trifaciatus ) 

com 38.000 exemplares (0,42%), no valor de Cr$849,68; oto-

cinclus (0:tocinglus sp.) com 37.905 exemplares (0,42'1_.), no 

- 14- 



valor de Cr$ 7.155,57; trifasciatus (Nannostomus trifascia-

tus) com 11.500 exemplares (0,13)4 no valor de al4.067,32; 

e catalina (Bunocephalus coracoideus) com 11.000 exempla-

res (0,123/4), no valor de  al  12.118,13 (tabela V, figuras 8 

e 9). 

Os pregos unitários das espécies exportadas va - 

riam consideravelmente e dependende uma série de fatores 

que achamos conveniente no tecermos análises mais detalha 

das. Embarques de uma mesma espécie para um determinado 

pais, em meses diferentes de um mesmo ano, podem ter sido 

feitos com pregos unitários diferentes. No ano de 1975,as-

espécies exportadas. alcançaram pregos,unitArios(médios)que 

variaram de um mínimo de Cr. 0,02 a um máximo de 58,09. 

As 5 espécies que atingiram os mais elevados pregos(médios) 

foram em ordem decrescente: o poraque(Eletrophorus eletri-

cus), a arraia (Paratri2,QA 1atiup2), o acará-disco(Symphv-

sodon  discus),  o uaru (Uaru amphiacanthoides) e o itui-ca- 

valo (Sternarchus albifrons). Os valores referentes aos 

pregos unitários (médios) e a variagao de prego por exem - 

piar exportado, para todas as espécies que participaram 

das exportagOes realizadas em 1975 constam na tabela V. 
, 
' No ano de 1976 um total de 64 espécies constaram 

das exportag6es brasileiras de peixes ornamentais, sendo 

que 11 tiveram participagF;o elevada em namero e em valor, 

sendo pela ordem decrescente das quantidades exportadas, a 

seguir  menciontetra-cardinal (Cheirodon axelrodi) corn 

9.410.910 exemplares (86,40%), no valor de Crl 2.585.132,973 

corydoras (Corvdoras aclassiz e/ot Corvdoras c o  in  

535.810 exemplares. (5,003/4), no valor de ai241.714,34; ro- 

• --()712S ( etitela Georgia) com 305.530 exemplares (2,80), 
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no valor de ul 130.272,39; rubrostigma (Alocheilus liilea-

tus) com 172.910 exemplares (1,58;0, no valor deCr$64.015,35; 

acará-borboleta (Apistograma ramirezi) com 131.530 exempla 

res (17 20%), no valor de  al.  61.760,95; acará-disco ( "In - 

physodon  discus)  com 1044323 exemplares (0,95%), no valor 

de U$ 1.380,942,40; trifasciatus(Nonnostomus trifasciatus) 

com 30.350 exemplares (0,273/4), no valor de Ui 14.518,.62;, 

dianema (Dianema urustrata) com 29.252 exemplares (0,260, 

no valor de Ui 27.529,32; otocinclus (Otocinclus sp)- com 

25.995 exemplares (0,23%), no valor de ult, 6.996,76; lápis 

(Poecilobrvcon unifasciatus) com 24.538'exemplares(0,221,. 

no valor de Ui 11.301,23; et  xadrez (Crenocara maculata) 

com 22.050 exemplares (0,20%) no valor de ai11.492,67(ta-

bela VI, figuras 10 e 11). 

No ano de 1976, as espécies exportadas alcança -  

ram  pregos unitários (médios) que variaram de um mínimo de 

Cr$ 0,24 a um máximo de Crl 58,80. As 5 espécies que atingi-

ram os mais elevados pregos (médios) foram em ordem decres 

cente: moreia (?), pirarara (Phraetocephalus  

disco marron (Svmphysodon  aequifasciata)  var. ?) disco 

verde (Symphysodon aequifasciata aeguifasciata) e 0 disco 
A.J.a•MORti 

azul (Symphysodon aequifasciata haroldi). Os valores refe-

rentes aos pregos unitários (médios) e a variaga'o de prego 

por exemplar exportado, para tadas as espécies que partici 

param das expartag6es realizadas em 1976, constam na tabela 

VI.  
Apresentamos na tabela VII uma listagem discrimi 

nando os nomes vulgares e seus correspondentes nomes cien-

tíficos de 68 espécies de peixes ornamentais de água doce, 
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capturados principalmente na Regiao AmazOnica e que inte-

graram as exportag3es brasileiras no período estudado. As 

denominagOes cientificas de algumas dessas espécies deixa  

ram  de ser citadas pela dificuldade de correspondência do 

nome comum em português com o seu similar em outro idioma 

e que permitisse assim a caracterização do nome cientifi-

co. Neste particullrIalguns trabalhos além dos já cita - 

dos anteriormente foram consultados  (Aquarium Digest  In - 

ternational; Ferreira, M. B. e Pereira, R.). 

SUMARIO 

No presente trabalho  so  feitas alguMas conside 

ragOes sobre a exportação brasileira de peixes ornamentais 

realizada no período de 1970 a 19761  corn base nos dados 

controlados pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca(SUDEPE) e publicados pelo Programa de Pesquisa e De 

senvolvimento Pesqueiro do Brasil (PDP), Também se funda-

menta em alguns impOrtantes - estudos'publicados, dentre os 

quais o de  Axelrod  &  Schultz  (1955),  Axelrod  (1973) e  

Conroy  (1975) 

0 trabalho enfatiza inicialmente a importância 

dos negécios de peixes ornamentais em todo o mundo e faz 

uma descrição generalizada sobre a exploragao e comercia-

lizagao desses peixes no Brasil. 

A maior parte do trabalho é dedicada a análise 

das exportag6es brasileiras dos peixes ornamentais efetua. 

das para diversos  'Daises  como:  Africa, Austria,  Canadá, 
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Espanha, Estados Unidos, Franga, Guiana Inglesa, Inglater 

ra, Itália, Paises Baixos, República Federal da Alemanha, 

Suécia e Suiga. Tais exportagOes no período de 1970 a 1976  

so  dadas em número de exemplares e em valores,sendo es - 

tes em dólar  (US)  e em cruzeiro (CrS). 0 trabalho oferece. 

uma listagem das espécies mais preferidas nas negociagOes 

pelos referidos países e também apresenta as quantidades, 

o valor unitário (médio) e a variagao de prego por exem - 

plar exportado para cada uma das espécies que participa -  

ram  das exportag3es realizadas pelo Brasil nos anos de 

1975 e 1976. Além de representar os dados das citadas ex-

portag3es com apresentagao gráfica, desenhos das princi - 

pais espécies exportadas, o trabalho finaliza com uma lis 

tagem discriminando os nomes vulgares e correspondentes 

nomes científicos de 68 espécies de peixes ornamentais  ex  

.portados pelo Brasil. 
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Tabela II  

valores das exportacZes anuais brasileiras de peixes ornamentais, em <Mar  OW)  ou em cruzeiro (0.8), segundo seus 

. aos anos de 1970 a 1975. 

,/ 

destinos e reuectivas participag3es relativas. rePerentes 

Destino das exporta0es 

. Valores das exp. oitaq5es anuaiz 

.. 1 9 7 0 . 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 

096 7: 039 US8 7! 016 -,-----___ USS 7: 099 7: kl 6 

Africa  •  . 1,194.00 0,0 2,019.00 0,34 1,200.00 0,20 512.00 0,10 .3,545.00 0,71 1,846,80 0,05 ----  -- 

Austria  2,891.00.  0,50 3,259.00 0,55 3,600,00 0,62 2,256.00 0,44 1,975.00 0,40 6.615,00 0,18 2,996,25 0,06 

Canada ....., 
1,294.20 0,22 1,150.00 0,19' 1.300.00 0,24 5,170.00 1,01 6,909.00 1,38 41,701,12 1,15 25.315,05 0,50 -----. 

Espnha 1,107.00 0,19 1,224,00 0,20 4,137.00 0,71 2,101.00 0,41 8.065,11 0,22 - -- 

La.tados unidos 315,861.00 54,27 527,240.00 54,96 299,03.00 49,48 276,944.00 -7470-6---72Z0360:°: 5:: .509.128,35 41,50 2.622.146,98 51,94 
- - _-_  

France  1,32.00 0,23 1,750.03 0,29 1,050.00 0,18 ---- 660.00 0,531....963,25 0,22 119.178,86 2,36 
-- 
Culana Inplesa 133,633.00 22,96 123,357.00 20,72 121,967.00 20,88 109,173.00 21.31 s 56,545.00 11,32 910.887,38 25,05 147,847,14_ 2,93 
- - -  

Inglaterra 
---- - 

5,327.00 0,92 3,721.00 0,62 2,551.00 0,43 1,908.00 0,37 4,222.00 
°'1 53.143,53 1,46  58.850,01 0,77 

lollia 3.837.00 0,66 4,494.00 0,76 2,950.00 0,50 ' 4,064.00 0,79 6,325.00 1,27 48.939,95 1,55 54.545.44 1,03 

__8, 60.  

28,30 

-_-__  

raises  Baixos 
__ . 

22,556.00 
__  

5,88 16.506.00  2,77 21,778.00 3.73 16,549.00 3,23 16,273.00 3,24 143.9890 61 3,96 _434.357,19 

Rep. Fed.  da Alemanha 78.322.00 13,46 95,758,00 16,08 121,373.00 20,77 72,357.00 14,12 9.71,376.00 16,46 813.747,49 22,38 1.428.725,69,  

' 671.00 0,1 1,352.00 0,23 1,175.00  0,20 2,438 ,00 0,48 4,256.00 0,85 16.361,71 0,43 27,898,38 0,55 

Suiva 4,05.3.00 0,70 3,394.00 0,57 4,040.00 
.---- 

0,69 4,334.00 0,85 2,570.00 0,57 34.416,20 0,94 75.020.83 
- 1,49 

- 

tres 
-- 

9,874.00 1,70 10,217.00 1,72 8,009.00 1,37 14,157:00 2,83' 6, 927.00 3.39 39.716,02 1,09 71.781 71 1, .,i2 

T a t A 1 531,937.00 100,00 595,441.00 200,00 514,256,00 100,00 512,293,00 100,00 499,793.00 100,00 3.636.850,75 100,00 5.048.499,53 100,00 

- Como 'outros'  so  in.sluidos os ,F.ejuintes paises; Argentina, Dinamarca, Finlandia,  jag°,  118x1ce, Noruega Portugal, Suriname e Venezuela. 

Poctet 8oletin do Mercado Pesqueiro /902' SUSZIT'do Mini3t6rio da Agricultura. 
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a e 1 .a III 

Relaao das ezptcies de peixes ornamentais exportados pelo Brasil para os diversos paises. no ano de 1975. 

EsrtcxEs 

r A I S E S • 

Africa Austria  CanadS Espanha 
r..staios  
un460  França Cuiana 

in, i,  1  
ingla- . 
texxa  .  /Cilia  Palses . Z.Fed. da Alc,,nha.  Su5cia 

• 

Suiça Outros 

.Ahramites X 

AcAri-bandeira X 

ArA-bordoleta K X X X X X K K X X X 

Ae,r-disco X K X X x x x x x. x . 

A

Apisto 

nonalu  s • 

A.r .st.,  

11 

X 

;  rana  

ArraiA: X X 
Baiacu 

___ 
Donri . 

Boarf 

Bod6 

Forboleta 

Eraso-de-mo;a 

Broachis 

Camisa-de-meia 

Casoudo 
—.. 
Catalina X X K x  

Chalons  
Chilod,As K K X 

Come terra 
-- — 

Copeina 

Copelna gutata 

Corydoras X K K K 
. 

• 

Crozeiro do Sol x •  ........— 
Diane=  LJ X  

Di-s";) Azul 

Disco castan'Ao 

Disco heckel 

Disco marron 
.. 
Disco pintado 

DiSco vcrde 

Disco vermelho 4. 

Favarela 

Continua ... 
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ri yi r 1 rixe, r. ornarm,ntais Era31.1 para. os di'.,:rsc,  paiss, no aro de 1976  

F.SP.Ss. 1ES 
S E S 

. 

15,Erl,.....1 L:stria Canal,A Espanha 
E.sa,.!s 
,ni ,los  OTLY-Lt 

En,,;13-. 
. Its:act  

Paiscs 
1, aix,:,s 

..P,O.da 
Alernftha 3'Jtcia S'.1iça 0,Atros 

A'.yrAmites A X X 
Aca.0.-1,ar/eira 1 X X X X 
AcArS-bortoirAa A X X x x X A X X 
AcarS-disco 9 X X X A X 9 X X X X X 

Anomals . 

AnosterliS 
, 

• X 

K 

AnistoTa X X X X 
Arraia • X X X X 9 X X 
EaiacIA x x X X 

1s-Ari X X X 

Tio.'15 • . 
X 

X X X X X X 
Uorl:cleta 

X 

,2.  

Carr.isa-mia X 

.— 
c.-xt.o.ic.A ...._. .......... 
Chalcas 

---,-- . . 
X 

Chilcs .._, X 

,:cy,ctcrra 
, 

Cop Xctna 

,:opcla gutata 

C9rydc,r1s. 

X X X- 

. X X X X X X X 
Cruzcirc. do Sul X x • X X X X 
- 
Diarxrz • X 9 X X X 

Disco azul X I X 

Disco ctstano X X  

bi5CO llt,ckel X X X 
Disco rr..krron X 

Disco pi,itae.:o X 

Dis '‘rEd 
1 

X Xco 

Disco yr..c.,,,,Illo - X X X X 

?avcr,nla .  ....._. X 

Continua .., 



Continua7TD e3 

P " A T S 

ESP!1CXES  
Africa  AlStriA Comadl E spanha Entados 

Unidos 
,.. ,. 
''""' 

Cuiana 
Try:ltso 

In111- 
itisra tli 

 , 
•I " 

r3tses 
,:aixas 

7„.r,A, da 
Memonha 2 '''''''" ' 3"7'1  Cutros 

Pestivlim x 

ttarado X 
, 

Itui-cavalo X . X X ' X X 

lApis X X X X X x X 

Leporino . X 
. 

ioricaria . 

Panduh6 
. . X 

Motinnis-maculatz X X X X ., 

Xceia X 

Utocinclus X X . X X K K X X K x 

faccl , • X 

Papaterra  it.  

Feixt-olS'a . 

nAleira X 

rk.ti tela 

Piranha X X 

Virorara X 

fimillohrycom X 

Vora10. ---_, X 
. 

X 

P. 'eve4 x 

itco X 

X X K K X . X X . X 

R9I rc.,:ti:ImA .. 
X X X ( X X X X x 

3arap6 . X X • X X 

Scver..iv X 

Ehovel NOS. --...... 
X 4 

i-o,simas 
. • 

S•arinome  fro,  , 

lxtra-cardinal K X X K • X X K X X A X x 

Tons X . 

Trifasciatus X X K K X X X X X 

Uaru X X 

.Enifasciatus  K X 

Xadroz . X X X X 

Fontet Volkin do Mercado P,:Slueir'o /PDP - SUDEPE do Minist6rio da Aoricuitura. 

- Como "outros" so inChlia65  OK  seTaintes palses: Argentina, Dinamarea. Einlandia, J.spo nt.xico, Noruega, hortual, Suriname e Venezuela. 
_ 



sp6cies 

;41ramites 

\car5.-tandeira 

Anostom!.7S 

A.pistosrama 

Arraia 

150 

2001 

07! 
• 

158,50 0,79 

113,15 16,88 15,02 

1,53 1,52 

0,43 0,43 
 _1_-- 

0,43 

1501  0,0011_  471,00 
,p 

- 

Am.* 

4 

3,14 

1  
1 
C-- 

650 0,007 : 961,35 

• Tahc:la V «e'e..... ..,....,m.. 

DadOS 

das quantidades e valres das esptcies de pexcs oramentis exportadas pelo Erl 

sil no ano de 1975, tem como a variaçO 
fi prry;o  pr  exemplar cxportado. 

- ----- 
__---:-----------r:__---________- 

antidade 
-___-_--- 

total 

70010,008  515,65 

0,51 

,. 
, 

V . -, 0,30 0, . , 

I "'-' - - 
3,566 i . i 

Acar&-tortoleta 
, 1  , 

1 129.S091 , 1,1:3 1  1 113 t17,-) 'v") t .. ( V J .. , J •` 
5, 07 

'1 .1 ••) 
°3, 0g  

......... I • ............ 

I 

................*........ 
 

.......... 

.......... 
............ 

..........---...........-- '........................j 

C,00'1  I 

0,002 1 

0,000 1 
----1 , ,,, 1 

,,,,.e.: 1  

1 ---1-

0,001 i 1 
----I  

1 
".?•o,tr.f: 

Casc.-Ao 
11-.000 0,122 12.113,13 1,10 

-- • 
1 

nalcaus -- ---- 
____ _______4_____ _....4._  

! 
--- 

0,57 
s 

_-- 

8,47 

_-- 
-,----- 

3.837,J,! , 0,90 
-..;hilodus 4.300 0,04-; -_:_______________ 

• 

• , 
:7.c. meterra ---- --- . 

--- --- - 
Copelna ---- 

CoprAna uutata - -- - ---- • ___ 
1 --- 

- --- 

,, 7,726 i 197.'.:53,44, 1 ,:.',2::',  
Corydora ' I 638.30''-' ---r-- 

0,19 .0,96,  

C.,..-.:zc-iro do Sul 1 7501 1.100, , 
. „ 

0.00.7 . 
. t 1,41 1,69 

11,70 . .. 
',3i 0,04 ; 7.702,66 1 0,57 

1 70 Djanema 
1 

. 

--- ---- --- 

--- __- 1 --- caztanllo ! , -!--- ..,isca 
1 i 

- ---. --- --- 
Edsco  beckel --- . • 

; 
2.isco marron t .;.-- _- 

- --i 
--- - 

Disco pintado 
-1- , 
L ---- ' 

1 ] _ ---- 
iisco verde 

--- --- 

:Ilico vermelho 1 -- -- • -- --- _-- 1---  - 

*.....--,. 
..s.... j ...,..... 

1 -------- 
Continua , 

nQ 

780  

:jx.portaçl o 
Variaça.o de pr,  

- V' f-o  por  exemplar 
...-------T*.----.-.-.---•-----.... em.*.1  

1 valor (I'S) 
exportado  (r1-3 

-1 
--,---------' 

lemitf,.rio minimo 1  TAxiip 
(Jlit 3.0) 

0,73 0,73 0,73 

3.'r 

i_21 

0,009 655,45 0,84 

Aroma11.15 

'.;aiacl.,1 

T:oart 

1 1.9501 

-t- 1001 

2. 973,03 

230, 230,25 

44. 462 

1,54 

21,52 

1,69 

Lor16 

301 3o1 e a 

7fraço-de-moça 

Llroachi 

Ca',.lisa -de -meia 1,42 

3,14 

0,47 1 1,53 

C,Atalina 



2ontinil1ça'0 da Tal..)€•1 V 

- 

,Isp.e:cie S 

Exportag5 o 
irariag'Io de prr 
ço  por  exetaplar 
exportat:o "1-.'1) quan 

1 
tidade valor CTS) 

nS total '-illit6xi°  
(Irkdio) 

minimo ml.lxim(i,  

restin. --- ---  -- 

,_:arado  - ---- -  

itmi,c,walo 3.404 0,094 61.311,45 7p30  3,07 15, 61 

Ltpis ,-.,. ...,:t.. 0,062 .2.091,57  0,33  0,34 0,46; 

7.,-porina ---- --- ---- ___ --- -- . _ . 
Lo-fAciri-a . 100 0,031 40,00_ 0,40 ,

r
,, 
v'-' --' 
:-, C) 40' y I.  

and1.16 --- --- 

::.F•ir,nis,:racalattis 1.000 0,011 317,00 0,31 0,31 0,31 

--- 

Z::_Y•:inc.lt;s 37.905 0,424 7.155,57 0,19 0,17 0,43 

:-'eneira - --- ---- --- 1; -- 

fe?titela 1.000 0,011 367,52 0,36 0,36 0,36 

Pirarara ---- - - - ---- --- __ _ --- 

F'Dc:ciloricon 3L. 020 0,426 049,68 0,:12 0,01 0,07 

Toral . 72 0,001 4.182,45 5,09 19,23 73,03 

---- --- . 

206,st!:.os-  341.130 3,329 132.472,79 0,39 0,30 3,76 

-00 - 0-- /-!,-r1  0,312 24,414,75 0,33 0,25 0053 

2.000 0,022 792,50 0,39 0,39 . 0,39 

Nosc i0 0,000 41,55 1,15 4,15. 4,15 

400 0,0:34 1 50,79 0,37 0,35 n ,,--, -:11 - 

___ - - - 

fçtra,c3rdiyal -7..;Z.54,667 4,024 • 163. ,1 33, 9 --, -r u, e -, 0,20 0,46 

---- .;,.tracon:E.-  --- 

7f-lEasciats 11.500 0,130 4.0(7,32 0,35 0,32 0,37 

300 0,003 2,212,50 7,40 7,40 • 7,40 

'71fisciatuS ---- --- -- --- --- ---- 

.1c1I'ez 6.200 0,068 115,4 -- ,-,„;.! 0,32 0,71  

: o t ‘,1 1 I 9,933.919 100,200.  3,634, 0,75 0,41 - 

7onte: Boletim do Mercado Pesqueiro „/PDP ST,DEPE do Minist6rio da AGricultura. 



T a1) e 1 a 
..ozeacia,s4a 

\ 

Dados das vantidades e valores das espk.ies de peixes ornamentais exportadas pelo Pr.a 

sil no ano de 1976,  be!;  como a variaelo de prego por exemplar exportado. 

• 

2 ,pcies 

Expor ag o ta 
Variag7.o de  pre  
go por rxemplar 
exportado ('.:r5) quantilade valor.  (Cri) 

,. total unitârio  
i rrit',1 jo) minim°  mAximo 

:0-„ramites 1.280 0,011 1.980,26 1.54 1,45 2,06 

.1carA-barra 855 0,007 2.,17,68 2,84 Of  95 7,43 

.!'..c:ara-borl.oleta 131.530 1,208 . 61.760,95 0,46 0,29 9,20 

Acar:,.;iseo 104.323 0,956  1.380.912,40  13,25 3,31 33,00 

Ano-aals 800 0,007 191,16 0,24 0,24 0,24 

An  or.=  t omus 20 0,000 47,01 2,35 2,35 2,35 . 

.',tolrama 7.020 0,064 5.323,27 0,75 0,35 1,01 d 

2.132 0,019 32.561,26 15,27 12,63 43,54 

7-1.1acu 1.160 0,010 2_876,38 1,61 0,2;9 2,54 

.. 
450 0,004 631,61 1,10 0,58  3,92  

--,n1rf 
• 

Sc 0,000 58,3 1,17 1,17 1,17 

3.783 0,014 6.998,91 1,85 1,17 5,09 

7oroleta 3.493 0,032 1.777,31 0,50 0,47 0,5 

0rago-dc-mog3 200 0,031 9:-14,53 ME= 9,88  

'iiroaC:lis 75 0,000 44,10 0,59 0,51. ,,,:. 

-T.:a:Pisa-de-meld 100 0,001 222,00 2,22 2,22 2,22 

2."-,20 0,076 6.8680.10 0,82 0,56 5,08 

:atalina 280, 0,002 198,21 0,70  0,44 1,36 

93S 0,001 740,88 8,23 8,23 8,23 

i.,• ,.-:1c11,s: 9.46C1' 0,037 8.993,01 0,95 0,46 1,34 

.._•.):;-..terra 110 0,001 242,05 ! 2,23 2,20 2,20 

2.700 0,025 3.2390 12 10 0 0,31 10 39 

, :-;ilat.rr,  2.003 0,020 1 891,60 0,44 3,34 0,60 

535,31c. 5,330 241.714,34 3,45 3,33  

0,32 

0,57 

2,10 2.530  0,023  2.221,54 0,91 

- 20.,--,.2 2,3 27.589,3: 3,94 3,5t 3 ,13 

:co a7.,1 9.300 0,021 31.154,12 13,54 12,30 23,33 

3.360 0,012 95.917,5 12,47 10,72 11,51 

3,906 C, 045 , 110„7,31 12,12 11,65 23,52.  

--r-, e__,  0,000 i 329,00 16,95 16,95 16,95 

_ 

50 0,220 ' •  1,.6 L - , - - L ,; , ‘ - 

-; 19 0,::14 i 
!,,n

g,
l

.., 
r 

,,,i 11,70= 13,22 

0.,036 1 

22,20

6,990 .1...-• .,r- g; ^n 
',I.,-' j.... 11,46  3,63 16,95 

1 avori•1,-A. _.....- 100 
1 

0,001 I 
L 

P,;', 00 58 0,58 0,58 

‘, 



- 

Exportagao  
Variagao 
go  por r.-xemplP.r 

exportado 

,:e prr' 

Mi 
Espêcies -Ilartidade ..,_ . , valor (ai) 

'.7e.stivum . 

112 % total 
anitArio 
frkaio)  

minim()  mfAximo 

111,00 29 22 ,22 2,22 
111111111111 

0,000 ..;..,-,-- ,'-,,-P_,  2,94 2,94 
1:arco 11.111111111 

1tv1-cavalo 0,045 48.(r.1,69 9,7 • 11,30 

Lipis 24.533 0,225 11.301,23 0,46 01,36 0,63 

Leporina 180 . 0,001 599,76  . 
3,33 2,35 4,55 

Loricaria ---- --- 

ITandub6 260 0,002 493,92 1,90 1,90 

:2etinnis-mac,A1atus _ 

1:oreia 

INIONNEW 
. 02 0,000 

* 9.864,60 

117,60 

1,53 0,82 1,83 

58,80 53,80 :8,80 
e 

Otocincills 25.995 0,233 ,996,76 0,27 0,13 0,46 

Pacla . 50 0,000 172,50 9,45 9,45 

Paraterra 160 0,001 2,23 2,23 

l'eixe-folha --- 

:,-_reira • 40 0,000 23,52 "58 0,56 0,58  

•Ietitela  
...ern  --- 

?iranha 248 0,002 2,911,44.  11,74 11,73 11,76 

Pirarara 01 0,000 58,80 .58,80 58,83 58,80 

l'oecilobrycon 1.450 0,012 402,24 0,30 0,10 0,30 
•

PoraTA 521 0,005 2.321,5 i 0 45 4,22 ,05 

P. el_ues 3.000 0,027 1.432,75 0,49 0,40 0,49 

...eco 240 0,002 301,30 1,25 1,26 1,26 

:-o4óstu;nos - 3054530 2,806 130.272,39 0,42 0,33 

11111111 

111111111 
4,70 

0,51 

0,67  
5,28  

1''1 
 . 

' 

.1w1Jrosti-7,ina 172.910 1,538 ,64.015,115 
0'37  

Sarap6 2,066 0,018 3.645,52  1,25 

Jeverl.;v - 190 0,001 / 344,52 
1'21  

.il-o7c1  Nose  120 0,001 723,66  6,47 

.iriname  fro:"  110 0,001 1,61 8,30 14,71 14,71 14,71 . 

-.:ctra-cardina1 9.410.310  86,4091 2.585.132,97 0,27 0,22 0,60 

'.1.- etracons 
_ 

260 0,032 315.76  1,21 1,21 1,21 

Trifasciatus 30.350 0,278 14,518,62 0,13 0,31 0,65 

Uaru 76 0,000 684,24 9,00 2,22 11,42 

Unifasciatus 1.300 09011 547,20 0,42 0,421 0,42 

N:adrr-z 22.050 0,202 11.492,67 ‘ 0,52 0,401 1,20  

T 0 t a 1,  10.890.703 100,000 5,048.499,53  1 0,46  --- 

Fontel Boletim do Mercado Pesqueiro /PDP SI,DEPS do MinistEria aa Agriz.ultura. 



T a h e 1 a V I I"  

Nomes vulgares e cientifico dos peixes ornamentais exportados pelo Brasil.  

NC ME VULGAR ra.:E CTENTIFICO 

Abramites Abramites microcephallus  (Norman)  

ACara-bandeira scalare (Cuvier) 

Acara-borboleta Apistorama. ramirezi  (Myers  e  Harry)  

Acara-disco comum Syllphysolon  discus (Heckel)  

Anomalus (?) 

AnostonuS Anostomus anostomus (Linnaeu.$) 

Apistograma Azi212zala reitzigi (Ahl) 

Arraia Paratrif7on  laticcEs  

Paiacu Tetradpn cutcutia  

Snarl  ou acara-boari Cichlasoma festivum  

Boarf (?) 

Pode) Plecostonris ancistrus  

Borboleta Carneqiela martbal (Myers) 

Brago-de-moga 

BrOachis 

camisa-de-meia 

Cascudo  

Catalina  

Chalcaus 

Chilodus 

Cometerra 

Copeira 

Copeina gutata 

Corydoras 

Cruzeiro do Sul 

Dianema 

Disco azul ou acara disco azul 

Disco castanho 

DiscO heckel 

.isco marron ou.acara-disco-marron .  

Disco pintado 

Disco verde ou acara-disco-verde 

Disco vermelho 

Favor ela 

(?) 

(?) • ' 

Hypes tonas 21ecostomus (Linnaeus) 

BunoceDalus coracoideus (Cope) 

Chalcaus sp 

Chilodtts punctatus (Muller e Troschel) 

(?) 

Copeina arnoldi (Steindachner) 

Copeina,uttata (Steindachner) 

Corvdi#as agassizi (Steindachner) 

vemiodus semitacniatus (Kner) 

Dianena urustrata - 

Svmphotion ae-luifasciata haraldi  

SymPhVdon aeluifasciata var.? 

aaahylz(12a aequifaciata var.? 
Symphlisoden axeroldi  

Symnbliodon aeT)ifasciata var.? 

Svmphysodon aer:uifasciata aer;uifasciata 

laml,hilsodon aecuifasciata var.? 

arcrael (Eigenmann e Eigenmann) 

Continua ... 
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continuaca'o da Tabela VII 

   

     

     

NOME VULGAR 
-  

 

^.^ 

  

Festivum 

q.arado . 

Itul-cavalo 

iSpis 

Leporina 

Loricaria 

nandub& 

Metinnis-maculatus 

Moreia 

Otocinclus 

Pacfx. 

Papaterra 

Peixe-folha 

Peneira ou atara pixuna 

Petitela 

Piranha 

Pirarara 

Peetilobrycon 

PoraTA 

P.  eves  

.2eco 

Rod6stunos 

RUbrostigma 

Sarap6 

evenuv 

3hove1 Nose 

3uriname frog 

Tetracons 

Tetra-cardinal 

Trifasciatus 

77aru 

lJnifastiatus  

Xadrez  



- 
' • 't_g. 
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• • • ,„ 

E 

- c:p6•2:i.rfs-de peixr:s ornlrner tais exportadas pelo Era- 

Ararft-Larelc.ira, i'tf-y•ov‘I-,111.1L1 1:2cm'i; 

77, Acar1-di.sco c-ncali. 1:3 Ora ); 

,1".•= Cor:;;dora-s,  (escala 2:1 cr:1); J=,  Cory- 

'•¡-• ;I ( r,scala 1:1 c,,.) ; dos, r2a 

5- z,11=1-0:41f-Irn.  (escala  
ell "A, - 4K.A1t7.4=1 

1:3 cm); F ; ApistcyLrana t  ALL;7. 

escala 1:1 cm ). 



Aura 2 - Cs dos de peixes ornaientais exportadas  pr 

lo  Frasil: C ,-,  Tetra-cardinal'ChrArotIon azoirodi  

4 
cala 1:1 cm); H = Boftoleta„;

/atalkaan l (s-; 
caia 1:1 cm); I = Poecilobryconp aaaaaL:Lua tr.  

(escala 1:1 cm); j Rubrostigma,  

111.57iescala 1:1 cm) ; L = MetinniS-maculatus,  

(escala 1:4 cm); M = UniEasciatus, 

4!',9stomls  IlniPasciatus (escala 1:1 cm). 
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!`x-s  

• •• 

gllr a '1 Detalhe dos tan'lues de estocagem de peixes e  gapes  usados para pro- 

cessamento'de embalagem, de uma empresa dedicada a exploragao e expor 

tagao de peixes ornamentais, localizada na Regigo:Amaznica(Brasil). 
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icira. Ex.portaçoes brasileir de poi;-:es 

namentais em ncro -le exemplares, 

realizadas  no peri0d3 de 1970 a 1976  
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Figura 6 - Valores das exportag3es brasileiras de peixes orna--

mentais em d6lares US:3) e em cruzeiros (Cr$) refe-
rentes ao perioo de 1970  a 19:76 
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