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Apresentação  

 
 
 
Olá, 
 
Nós somos a Aquários Sobrinho e fabricamos equipamentos e suprimentos artesanais 

para aquários e lagos. Nós fazemos equipamentos a mão um por um e por isso 
conseguimos fazer equipamentos com tamanhos e características não encontradas nos 
equipamentos industrias.  

Nosso foco é em equipamentos de filtragem eficientes, resistente e adequados à 
realidade brasileira. 

Nós trabalhamos também com a produção de conteúdo informativo com intuito de 
melhorar o hobby no Brasil. 

Esse é o nosso catálogo com a descrição de alguns equipamentos que construímos e 
estamos sempre disponíveis para buscar soluções para problemas cujos equipamentos 
industriais não são solução.  

Utilize esse catálogo apenas como referência, pois podemos variar quase tudo nos 
equipamentos de acordo com a necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Angelo Lucas Sobrinho 
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Filtros Pressurizados (Canisters) 
 
Nós construímos filtros pressurizados nos diâmetros de 150mm, 200mm e 300mm. 

São filtros soldados para garantir maior durabilidade de sua estrutura. 
O sistema de fechamento é com jogo de parafusos de inox e um anel de borracha. 

Construímos esses filtros com até 80cm de altura para uso com bomba interna e para 
alturas maiores com o uso de bomba externa 

 
 
 
 
O nosso filtro é diferente dos canisters industriais 
pois possui um fluxo único de sentido da água; a 
água vem do aquário por cima e volta por baixo. 
Esse sistema funciona melhor pois evita a perda de 
pressão de água dentro do filtro, o que é benéfico à 
filtragem.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Os cartuchos onde vão as mídias 

ocupam um espaço mínimo dentro do 
filtro pois são feitos em tubos com 3mm 
de espessura e uma tela de inox, 
garantindo assim mais spaço para as 
mídias. 
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Abaixo temos a tabela com alguns tamanhos de filtros que fabricamos e o volume 

interno útil dos canisters. 
É importante mencionar que fazemos os filtros com maior volume interno do 

mercado, nenhum outro filtro, com a mesma faixa de preço, possui a mesma capacidade. 
Uma maior capacidade de mídia representa uma melhor capacidade de filtragem. 

Esses filtros são excelentes para baterias de lojas. Sabemos que boa parte do prejuízo 
dos comerciantes é devido à perda e adoecimento de peixes em suas baterias. 

Nossos filtros podem funcionar tanto na horizontal como na vertical e podemos fazer 
no tamanho máximo de espaço disponível. 

 
 
 

Relação Tamanho e Volume Interno Útil 

Diâmetro 
do tubo 

Altura 
do 

Filtro¹ 

Tamanho médio 
do cartucho de 

mídia² 

Volume 
Total Livre³ 

Indicação Média do Volume do 
sistema* 

150mm 50cm 35cm 5,7 litros 200 a 500 litros 

150mm 60cm 45cm 7,3 litros 280 a 700 litros 
150mm 70cm 55cm 9 litros 360 a 900 litros 

150mm 80cm 65cm 10,5 litros 420 a 1050 litros 
200mm 50cm 35cm 10,3 litros 420 a 1030 litros 

200mm 60cm 45cm 13,3 litros 530 a 1300 litros 

200mm 70cm 55cm 16,2 litros 640 a 1600 litros 
200mm 80cm 65cm 19,2 litros 760 a 1900 litros 

300mm 50cm 35cm 23,7 litros 940 a 2300 litros 
300mm 60cm 45cm 30,5 litros 1200 a 2800 litros 

300mm 70cm 55cm 37,3 litros 1500 a 3700 litros 
300mm 80cm 65cm 44,1 litros 1700 a 4500 litros 

1 - Altura descontando a tampa, que tem altura média de 7cm com a tubulação 

2- Pode variar dependendo do tamanho e modelo da bomba 
3- Volume do cilindro interno livre sendo o raio do tubo de 7,2cm, 9,7cm e 14,7cm para 
os tubos de 150mm, 200mm e 300mm respectivamente. 
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*- O volume indicado para cada filtro depende de fatores como mídia utilizada, vazão, 
intensidade do fluxo, pH, dureza de carbonatos, quantidade de peixes, espécies de 
peixes e oxigenação. Assim sendo, é possível que o filtro funcione para sistemas 
maiores que o indicado nessa tabela. 

 

 

O sistema de vedação é feito com um jogo de 

parafusos de inox que garante durabilidade e 

resistência ao filtro. Em caso de perda pode ser 

substituído por qualquer parafuso de mesma 

bitola 

 

 

 

 

 

 

O anel de vedação de borracha também é de fácil 

troca em caso de rompimento, perda ou 

ressecamento. 
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Os cartuchos de mídia são lacrados com uma fina 

tela de inox que atrapalha minimamente o fluxo de 

água e o aproveitamento do espaço interno do filtro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os filtros de 300mm possuem o melhor custo 

benefício e melhor aproveitamento do espaço.  
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Skimmmers 

Fabricamos skimmers em PVC para aquários marinhos e baterias de diversos tamanhos. 

Esses skimmers funcionam pelo sistema Venturi e pela sua estrutura podem usar uma 

grande variedade de bombas, desde que atendam à indicação necessária. Essa capacidade 

de adaptação é um benefício, pois não depende do tamanho externo da bomba, mas sim 

das suas características de funcionamento.  

Nossos skimmers são eficientes pois são grandes. Nós fazemos o maior skimmer possível 

para os nossos clientes pois a eficiência e altura estão relacionados no princípio de 

funcionamento do skimmer. 
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Skimmers 

Tamanho do 
sistema 

Quantidade 
de 

skimmers 

Vazão e coluna 
d'água mínima da 

bomba  

Vazão e coluna 
d'água máxima 

Até 500 litros 1 2000 l/h e 2 metros 4000l/h e 3 metros 

Até 1000 litros 1 4000 l/h e 3 metros 8000 l/h e 5 metros 

Até 5000 litros 1 6000l/h e 4 metros 
14000 l/h e 7 

metros 

Até 10000 
litros 

2 6000l/h e 4 metros 
14000 l/h e 7 

metros 

 

Além dos skimmers normais, fazemos skimmers recirculantes que utilizam uma bomba a 

mais. 

No caso de um sistema com até 10000 litros é mais eficiente o uso de 2 skimmers com 

indicação para 5000 litros do que um skimmer muito grande. 

Esse é o vídeo do nosso skimmer funcionando:                      

https://www.youtube.com/watch?v=V-jkAXHgrkQ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=V-jkAXHgrkQ
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Dosadoras Eletrônicas 

É muito comum a necessidade de dosar constantemente certos compostos em aquários, 

principalmente em aquários marinhos. 

Nós desenvolvemos uma dosadora que funciona com bombas comuns ao invés das bombas 

peristálticas tradicionais, o que permite uma maior dosagem volumétrica de soluções. As 

bombas comuns são mais baratas que as bombas peristálticas, gerando uma maior 

economia ao longo prazo e costumam dar menos problemas. 

As dosadoras possuem 4 tomadas que serão ligadas alternadamente a cada hora, fechando 

o um ciclo diário de 6 ativações de cada bomba. Esse intervalo entre cada dosagem permite 

o uso de compostos que reagiriam um com o outro caso fossem dissolvidos ao mesmo 

tempo. 

A dosadora possui sistema de segurança contra curto circuito e outros possíveis problemas 

elétricos. Elas também podem ser reparadas por qualquer técnico em eletrônica.  
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Reatores e Filtros Fluidizados 

Fazemos reatores para diversas funções, em PVC ou acrílico. São reatores de cálcio, 

reatores de enxofre, reatores de purigen, reatores de carvão ativado, reatores anaeróbicos 

para remoção de nitrato e fosfato, reatores anaeróbicos e outros reatores de acordo com a 

necessidade.Podemos também desenvolver reatores não convencionais para fins 

específicos. 
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Deionizadores 

Fabricamos deionizadores de diversos tamanhos em um ou mais corpos para qualquer 

volume de mídias. Podemos fazer deionizadores em 3 estágios para mídias de carvão 

ativado, resina mista e resina removedora de silicatos, por exemplo. 

Nossos deionizadores aguentam uma pressão maior de funcionamento e assim possuem 

um rendimento maior. 
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Suprimentos Químicos 

Fabricamos ou mandamos fabricar suprimentos químicos como bio-cálcio, magnésio, 

tamponadores, soluções de elementos traços, removedores instantâneos de amônia, 

corretores de pH, tamponadores para todo tipo de aquário. 

Nós sabemos que cada tipo de aquário costuma ter uma necessidade diferente de 

tamponadores e elementos traços e é sabendo dessa necessidade que desenvolvemos ao 

longo de todos esses anos um tipo de suprimento para cada caso. 

Os suprimentos são manipulados por renomadas indústrias químicas para garantir a 

qualidade da matéria prima seguindo a nossa formulação. 
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Geradores de Oxigênio 

O Gerador de Oxigênio é um equipamento que funciona por eletrólise separando as 

moléculas de água em moléculas de hidrogênio e oxigênio (e um pouco de ozônio 

também). O hidrogênio é descartado enquanto o oxigênio é direcionado para dentro do 

aquário. É muito importante frisar que o hidrogênio pode ser muito desagradável se não for 

descartado em lugar adequadamente. Recomendamos sempre o telhado da casa.  

O Gerador de Oxigênio é indicado para aquários muito povoados e tem benefícios diretos 

em animais, plantas, corais e microbiologia do aquário.  

Veja o vídeo do Gerador de Oxigênio funcionando: 

https://www.youtube.com/watch?v=tGg4bkWfLCo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGg4bkWfLCo
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Filtros Decantadores 

O Filtro Decantador da Aquários Sobrinho foi desenvolvido para reduzir a carga de sujeira 

que entope os filtros e prejudica a filtragem biológica de lagos ornamentais, aquários de 

jumbos e baterias de criação de peixes.  

     O Filtro Decantador da Aquários Sobrinho possui a capacidade de remover uma grande 

quantidade de particulados como restos de ração, fezes, pedaços de algas e sujeiras 

pesadas.  

    O Filtro Decantador não possui nenhum tipo de mídia ou peça móvel, logo não precisa de 

nenhum tipo de manutenção em sua estrutura, precisa apenas que a sujeira decantada seja 

removida pela torneira do decantador.  

    Fazemos os filtros decantadores em tubos de 200mm e 300mm.  

    O Filtro Decantador não substitui nenhum dos outros filtros, é apenas um complemento. 
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Biopellets 

  Nós da Aquários Sobrinho, através de estudos e pesquisas diversos, desenvolvemos uma 

mídia biodegradável para ser utilizada tanto em aquários marinhos como em aquários de 

água doce, garantindo uma grande eficiência em um espaço pequeno.  

         Os biopellets são mídias biodegradáveis, compostas de polímeros orgânicos, que 

servem como fonte de energia para bactérias nitrificantes. Isso os torna uma mídia 

biológica altamente eficiente, muito superior às tradicionais cerâmicas. 

        Os biopellets comerciais, geralmente importados, são produzidos com uma mistura de 

polímeros orgânicos (biodegradáveis) e polímeros sintéticos (não degradáveis). Isso porque, 

os polímeros biodegradáveis são consumidos pelas bactérias, no processo que interessa ao 

aquário, e diminuiriam de tamanho até esgotarem. Então, os sintéticos servem apenas para 

dar duração aos pellets, sem terem função biológica. 

       Os biopellets da AQUÁRIOS SOBRINHO são fabricados com 100% de polímeros 

biodegradáveis, o que confere uma duração menor, mas uma eficiência muito maior. 
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Aquecedor Remoto 

Solução definitiva para grandes aquários avançados, que necessitem de rigoroso controle 

de temperatura em aquecimentos, bem como baterias de lojas ou pisciculturas "in door", 

aliado a economia de energia elétrica.  

É uma unidade fechada, ligada em série com o filtro do aquário, seja canister ou sump, ou 

qualquer outra circulação de água, controlada eletronicamente, ficando junto ao sistema 

de filtragem, e/ou remoto ao tanque. A água filtrada é aquecida, e retorna pelos meios já 

existentes na filtragem (ligação em linha), eliminando qualquer objeto a mais dentro do 

display, por conta do aquecimento, o que melhora muito a estética do aquário e a 

segurança.  

Seu exclusivo termostato digital é facilmente programável, e controla inteligentemente a 

potência da resistência, conforme a necessidade de calor. Isso permite que o Aquecedor 

padrão seja instalado em tanques de 200 a 1800 litros, sem que aja uso desnecessário de 

energia elétrica. 

A resistência é feita em aço inox 316-L, praticamente incorrosível, e com eficiente sistema 

de dissipação de calor na água, o que também gera grande economia de energia. 

O corpo construído em PVC rígido, possui 25mm de isolamento térmico de espuma de 

Poliuretano, fechamento simples e fácil instalação e manutenção. 

Totalmente seguro, possui sistema de defesa contra superaquecimento, em caso de 

interrupção da circulação. Sua resistência em aço especial não libera nenhum metal na 

água, tornando o sistema biologicamente seguro. 

Se comparado a termostatos tradicionais, a economia de energia elétrica pode chegar 30%. 
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Aquecedor Remoto 
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Considerações Finais 

Esse catálogo é apenas uma amostra de alguns equipamentos que fazemos com alguns 

dados técnicos. Nosso objetivo de trabalho é fazer com que o aquarismo se torne um 

hobby com mais adeptos satisfeitos.  

Estamos à disposição para dúvidas e orçamentos através dos telefones: 

27 33261100 

27 993115626 

31 982859240 

Pelos e-mails: 

angelolucas90@yahoo.com.br 

sobrinhoaquarios@gmail.com 

Ou pelo nosso site 

www.aquariossobrinho.com/contato 

 

mailto:angelolucas90@yahoo.com.br
mailto:sobrinhoaquarios@gmail.com
http://www.aquariossobrinho.com/contato

