
 

FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO 
 

19 a 23 DE SETEMBRO DE 2018 
  

LOCAL 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN 

  

PROGRAMAÇÃO 

  

 
 
 

Qua set 19 

18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 

19:00 - 19:40 19:00 - 19:40

19:40 - 20:20 19:40 - 20:20

20:30 20:30

Qui set 20 Mon set 17 

08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00 16:00 - 21:00

Sex set 21 Sex set 21 

09:00 - 21:00 09:00 - 21:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3

07:00 - 21:00 07:00 - 21:00

Sab set 22 Sab set 22 

09:00 - 21:00 09:00 - 21:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3

09:00 - 21:00 09:00 - 21:00

Dom set 23 Day/Time

09:00 - 19:00 09:00 - 21:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3

19:00 19:00

Palestra de Encerramento e premiações14:00 - 16:00 14:00 - 16:00

Encerramento do evento com retirada dos animais

09:00 - 12:00 Minicursos Oficinas - 09:00 - 12:00

09:00 - 14:00 Leilões 09:00 - 14:00

18:00 - 21:00 Minicursos Oficinas 18:00 - 21:00

Aberto ao público

Divulgação dos resultados por categorias

09:00 - 12:00 Minicursos Oficinas - 09:00 - 12:00

14:00 - 18:00 - - Palestras 14:00 - 18:00

Aberto ao público

Julgamento dos animais

Aberto ao público

Palestra 2: O Aquapaisagismo no Brasil - André Longarço - Aquabase - FishTV

Minicursos Oficinas -

 Recepção dos animais para competições – Entrada apenas com credenciais

Aberto ao público

- - Palestras

Minicursos Oficinas18:00 - 21:00

PROGRAMAÇÃO FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO

Coquetel de Abertura (Por adesão)

Palestra de Abertura: The ornamental world Market: situation and trends - Gerald 

Bassleer - Bassleer Biofish Food

Entrega de credenciais para expositores e competidores

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

18:00 - 21:00



 

FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO 
 

19 a 23 DE SETEMBRO DE 2018 
  

LOCAL 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN 

  

 
O evento é aberto ao público. Será cobrada a entrada no valor de R$ 5,00. 
Crianças até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.  
 
Sócios das associações parceiras do evento têm a entrada da feira liberada 
mediante apresentação da carteirinha de sócio, declaração da diretoria ou 
crachá de participação do Aquaciência 2018. Expositores e participantes do 
ciclo de palestras também têm acesso livre nas dependências da Feira 
mediante apresentação do crachá. 
 
O estacionamento do Centro de Convenções será gerenciado por uma 
empresa externa à organização do evento, sendo cobrada a taxa de R$ 
10,00 por veículo. 
 
Na quarta feira, dia 19 de setembro acontecerá a abertura oficial da Feira 
Internacional de Aquarismo com as seguintes palestras: 
 
19:00 - The ornamental world Market: Situation and trends  
Palestrante: Gerald Bassleer - Bassleer Biofish Food. 
 
19:40 - O aquapaisagismo no Brasil - André Longarço - Aquabase – 
FishTV 
 
Às 20:30 haverá o coquetel de abertura, que acontecerá no local do evento 
sob adesão.   
 
O horário de funcionamento da feira será na quinta feira de 16:00 às 21:00. 
Sexta e sábado de 09:00 às 21:00. Domingo de 09:00 às 19:00. 
 
As inscrições para as palestras, mini cursos, oficinas e coquetel de abertura 
serão feitas pelo site www.cardumepotiguar.com.br à partir de 19 de julho. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cardumepotiguar.com.br/


 

EDITAL DE ESPADAS  
CONCURSO DE ESPADAS - UCAB 
FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO – NATAL – RIO GRANDE DO NORTE (2018) 
   
 
Temos o orgulho de anunciar que o Concurso de ESPADAS – Xiphophorus helleri – será 
realizado, em 2018, no Brasil, na cidade de Natal (Rio Grande do Norte) durante a Feira 
Internacional de Aquarismo. A UCAB está organizando o evento.    
  
A participação e entrada de peixes na exposição/campeonato é gratuita para membros da UCAB  
que estiverem em dia com a anuidade até a data de 19/06/2018. Cada membro tem disponível 
inicialmente 10 aquários para exposição.   
  
A taxa de inscrição para não sócios é de 150 reais. A taxa de inscrição dá direito à participação 
com 10 aquários, ficando o inscrito sócio à UCAB pelo período de 12 meses. A taxa de 
participação com mais 10 aquários será de 50 reais, valor destinado à confecção de aquários.   
  
A comercialização de animais e equipamentos somente será permitida quando realizada através 
dos estandes oficiais da feira. A comercialização fora destes estandes acarretará na 
desclassificação do expositor.   
  
A pré-inscrição deve ser feita entre os dias 19 de julho de 2018 até o dia 19/08/2018 através do 
site: www.ccg.org.br As instruções para envio dos animais serão repassadas ao produtor 
mediante a confirmação da inscrição.  
  
Após realizar a inscrição, o expositor será cadastrado no grupo de expositores da UCAB e 
receberá as fichas para identificação dos animais. Estas fichas deverão ser preenchidas e 
deverão acompanhar os peixes no momento da entrada na exposição, que deverá acontecer no 
dia 20/09/2018 de 09:00 às 14:00. As entradas serão recebidas no local pela equipe organizadora 
e já distribuídas de acordo com as classes deste edital.   
  
Os peixes deverão ser entregues pessoalmente por seus criadores ou por algum representante 
presente no local. O envio dos peixes para o local do evento, bem como sua retirada é de total 
responsabilidade do criador, podendo este nomear alguém para fazê-lo, eximindo totalmente a 
organização de qualquer responsabilidade em relação aos peixes.  
  
É de responsabilidade de cada expositor seguir as regulamentações vigentes de envio e 
transporte dos seus animais.   
  
Entradas internacionais devem chegar ao Brasil por qualquer quarentenário registrado sob 
responsabilidade de cada expositor.  
  
A organização do evento sugere o envio ao quarentenário parceiro do Evento. Envios a este 
quarentenário deve ser realizado por transhippers nas seguintes localidades: América do Norte, 
Europa e Ásia. Os animais devem chegar a estas localidades até o dia 10 de setembro. O 
endereço e contato destes transhippers serão disponibilizados em breve. 
Os custos do envio dos transhippers indicados para o Brasil, assim como os custos do 
quarentenário parceiro do evento serão de responsabilidade da organização do evento. Os custos 
para envio dos animais até os transhippers indicados serão de responsabilidade de cada 
expositor.  
  
Todas as entradas devem ser nascidas e criadas nos aquários do expositor, sob pena de 
desclassificação.  
  
O expositor determina a classe de entrada na ficha de inscrição, porém o mesmo poderá solicitar 
assistência de um juiz no momento de seu registro.  
  
Não é permitida a retirada de qualquer peixe da exposição antes de 18:00 do dia 23/09. Todos os 
peixes precisam ser verificados pela organização antes da retirada da exposição.  
  
Nenhuma planta ou decoração será permitida.  
  



 

Será realizado leilão das espécies apresentadas após a exposição. O criador expositor não é 
obrigado a conceder que sua entrada seja leiloada. A finalidade deste leilão é incentivar a 
propagação das linhagens mundialmente. O valor arrecadado no leilão será destinado a UCAB 
para arcar com os investimentos e gastos, assim como para as ações futuras no hobby.  
  
Haverá uma equipe de três médicos veterinários, dois engenheiros de aquicultura, um engenheiro 
de pesca, um zootecnista, três técnicos em aquicultura e dez estagiários de plantão para 
acompanhar a soltura, permanência e embalagem dos animais.  
  
A equipe organizadora da Feira internacional de Aquarismo não assume qualquer 
responsabilidade financeira ou jurídica por lesões, enfermidades, morte ou perda de entradas na 
exposição. Ao entrar na exposição, o competidor aceita esta renúncia de responsabilidade.   
  
Ao confirmar sua participação, o criador/expositor autoriza a divulgação de suas fotos e vídeos 
em materiais de divulgação da Feira e nos demais shows que vierem a acontecer.  
  
Os peixes serão julgados sobre um fundo escuro, com iluminação apropriada e igualmente 
distribuída.  
  
O julgamento dos ESPADAS será de acordo com as regras e padrões da UCAB, tendo como 
referência standards de padrões internacionais e todas as decisões finais são dos juízes 
presentes.  
  
Serão disponibilizados inicialmente 100 aquários. Caso as entradas excedam a quantidade de 
aquários, serão confeccionados mais. As entradas serão julgadas em aquários de vidro, medindo 
20cm x 15cm x 25cm. Todos os aquários da exposição serão fornecidos pela organização do 
evento.  
 
  

Espadas   
 
 
Edital da Exposição de Espada 
 

 Cada Espada será classificado, ao mesmo tempo, em uma classe de cor e outra de 
formato;   

 Possuir no mínimo cinco (5) centímetros de corpo, tanto para machos quanto para 
fêmeas; 

 Possuir no mínimo quatro (4) centímetros de nadadeira caudal (contando a espada) para 
machos; 

 
Classes de cor (MACHOS) 
 

1- Tuxedo: Qualquer cor com marcação tuxedo no corpo. 
2- Wagtail: Qualquer cor (ou combinação de cores) com nadadeiras negras. 
3- Dominó: Qualquer cor com marcação dominó (exceto showas). 
4- Pineapple: Qualquer cor com marcação ananás. 
5- Black: Qualquer tonalidade de corpo negro (100% negro). 
6- Bicolor: Qualquer combinação de duas cores  
7- Tricolor: Qualquer combinação de três cores  
8- Mármore: Qualquer cor com marcação mármore (marble) no corpo. 
9- Red/Orange: Qualquer tonalidade de vermelho ou laranja sem infiltração de outra cor. 
10- Marigold: Qualquer tipo de coloração marigold. 
11- AOC: Qualquer outra cor que não se encaixe nas demais classes. 
12- Albino: Qualquer albino que apresente qualquer cor de fundo. 

 
Classes de formato (MACHOS)  
 
1- Normal 

2- Extended dorsal  (Simpson, Hi-fin, cauliflower ...) 
3- Lyra 

https://www.google.com.br/search?biw=1093&bih=521&q=xiphophorus+hellerii+doral+cauliflower&sa=X&ved=0ahUKEwj-ubqvko3cAhVBG5AKHb2qAFEQ7xYIJSgA


 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Classes de cor (FÊMEAS) 
 

1- Black 
2- Wagtail 
3- Red/orange 
4- Mármore (marble) 
5- Bicolor: Quaisquer duas cores juntas. 
6- Tricolor: Quaisquer três cores juntas. 
7- AOC: Qualquer cor única que não se enquadre nas demais classes.  
8- Albina (com qualquer cor de fundo). 

 
 
 
Classes de formato (FÊMEAS)  
 
1- Normal 

2- Extended dorsal  (Simpson, Hi-fin, cauliflower ...) 
3- Lyra 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO (para machos e fêmeas) 
 

Espadas  TAMANHO      COR FORMATO Pontuação 

CORPO         14         12         9      = 35 

DORSAL          9            8         10      = 27 

CAUDAL          7            8          8      = 23 

+ condição = 5 pontos    

+ vitalidade = 5 pontos    

+ simetria = 5 pontos    TOTAL: 100 

 
 

PREMIAÇÃO: 
Machos BEST IN SHOW 
Troféus para 1º, 2º e 3º lugares 
+ medalhas para 1º, 2º e 3º lugares nas classes 
 
Fêmeas BEST IN SHOW 
Troféu para 1º, 2º e 3º lugares 
+ medalhas para 1º, 2º e 3º lugares nas classes     
 
Responsáveis técnicos:  
Charleston Chaves (charlestonchaves@ccg.org.br) 
Carlos Henrique (carlosguppy@hotmail.com)  
Lucas Valdívia (valdivia@hotmail.com)  
  
 
 

https://www.google.com.br/search?biw=1093&bih=521&q=xiphophorus+hellerii+doral+cauliflower&sa=X&ved=0ahUKEwj-ubqvko3cAhVBG5AKHb2qAFEQ7xYIJSgA
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