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RESUMO  

A piscicultura no Paraná é uma atividade que apresenta um considerável crescimento, visto 

isso é necessário buscar alternativas que melhorem a sua rentabilidade e que juntamente sejam 

sustentáveis, considerando que a água é um recurso escasso no planeta, reduzir seu uso é de 

extrema importância tanto para a atividade quanto para o nosso planeta. O biofloco é uma 

alternativa que oferece um maior aproveitamento de espaço, e que permite um maior ganho de 

peso juntamente com seu super adensamento tornando o retorno interessante. Deve se 

observar o investimento inicial que é um pouco alto, tendo o piscicultor analisar se vale ou 

não implantar o sistema. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em todo o estado podemos encontrar diferentes tipos de sistemas de cultivos, estes 

são, o extensivo, semi-intensivo, intensivo e super-intensivo. Dentro do sistema super-

intensivo, o sistema de utilização de bioflocos vem ganhando espaço nas propriedades 

produtoras, tendo em vista seu alto potencial.  

A piscicultura é uma atividade praticada há muito tempo, existindo registros de que 

os chineses já há cultivavam vários séculos antes de nossa era e de que os egípcios já criavam 

a tilápia-do-nilo há 4000 anos. No Brasil, a maior parte das atividades relacionadas ocorre em 

propriedades rurais comuns, na grande maioria, em fazendas dotadas de açudes ou represas, 

(COLPANI, 2018).  

No Paraná a atividade de piscicultura é realizada em praticamente todo o estado em 

diferentes sistemas de produção, desde os extensivos até os super-intensivos. A produção 

situa-se em torno de 41 mil t/ano. A principal espécie cultivada é a tilápia com 84%, seguida 

das carpas e do pacu com 12% e as demais espécies representando apenas 4% da produção 

total. A produção concentra-se na região oeste com 50%, seguida da região norte com 15% e 

da região leste com 5%. Essa produção é realizada em viveiros de terra e tanques-rede, 

(EMATER, 2018). 

A região Oeste do Paraná tem batido recordes de produção de peixe e,ainda, deve 

crescer cerca de 20% nos próximos anos. A maior referência vem de Maripá, um município 

de 6 mil habitantes, distante 200 quilômetros de Foz do Iguaçu, (OESTE EM 

DESENVOLVIMENTO, 2018).  

De acordo com BOMBARDELLI et al,  (2017), 

Os bioflocos são partículas suspensas na água, compostas por microalgas e bactérias 

agregadas a restos de ração, fezes e microrganismos vivos e mortos. Na fabricação 

dessas partículas, são usadas dois tipos de bactérias: as heterotróficas, que são 

aquelas que degradam a matéria orgânica, e as bactérias desnitrificantes, que 

convertem amônia (sustância tóxica para os peixes) em nitrito e nitrato, formas de 

nitrogênio que são assimiláveis pelos animais. 

Pelo fato do alto potencial de crescimento da piscicultura. Sendo assim, o uso do 

sistema de bioflocos é uma alternativa para o aumento da produção, qualidade e rentabilidade 

O propósito deste estudo é detalhar a produção de peixes através do sistema de 

bioflocos. Tendo em vista que é pouco conhecido pelos produtores. Porém sendo uma boa 

alternativa de produção, mostrando a rentabilidade ambiental, que o sistema de bioflocos pode 



 

 
 

trazer para os piscicultores. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 SISTEMAS DE CULTIVOS 

Atualmente existem quatro sistemas de cultivos na atividade, dentre eles podemos 

citar, conforme Oliveira, (2018), o sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo e super-

intensivo.  

O sistema extensivo geralmente é usado em propriedades que possuem alta 

disponibilidade de água, realizado em represas como forma de aproveitamento da declividade 

do terreno, muito utilizado em propriedades que usam estas represas como bebedouro de 

animais, sem o fim lucrativo. 

Já o sistema semi-intensivo é o sistema mais utilizado no Brasil, pelo fato de poder 

existir mais de uma espécie no viveiro, sendo assim a alimentação pode ser de forma natural, 

através de fito e zooplâncton, podendo também ser fornecido a ração. 

O Sistema intensivo é o sistema mais indicado para monocultura, ou seja, quando há 

apenas uma espécie cultivada, nesse sistema 100% da alimentação é por ração completa. 

Temos também o sistema super-intensivo, onde se tem o uso aeradores e tratadores 

automáticos, possibilitando uma densidade maior de animais no tanque. Do mesmo jeito que o 

sistema intensivo, a alimentação é feita somente por ração completa. 

Tendo em vista todos os sistemas de cultivo, podemos ressaltar o sistema de criação 

super-intensivo, sistema que apresenta uma maior rentabilidade pelo fato de possibilitar uma 

maior densidade de animais. Com isto surge o sistema de bioflocos, que possibilita menor 

renovação d’água e maior densidade de animais dentro do tanque, consequentemente o 

produtor terá um maior retorno. 

 

1.2 BIOFLOCOS 

A busca pelo aumento da produtividade aliado às necessidades de diminuição de 

impacto ambiental e de economia no consumo de água, determinaram o aparecimento de 

novas tecnologias na aquicultura, (PASCO,2015).  

Com isso surge o cultivo em sistema de bioflocos (Biofloc Technology System – 

BFT), que é uma alternativa para aumentar a produtividade, reduzindo os custos com captação 



 

 
 

e renovação de água, bem como a eliminação constante de efluentes para os ambientes 

adjacentes, (KRUMMENAUER et al, 2012).  

Este sistema além de ser visto ambientalmente favorável devido a baixa renovação 

d’água e eliminação de efluentes, pode ser visto como uma possibilidade de aumento de 

produtividade, devido ao uso de elevadas densidades de estocagem na produção de diferentes 

espécies de organismos aquáticos, principalmente porque a assimilação dos compostos 

nitrogenados (amônia, nitrito e nitrato) é realizada com o auxílio da biomassa microbiana 

formada no próprio ambiente de cultivo,( KRUMMENAUER et al, 2012). 

De acordo com ROSSI (2014) 

dentro dos tanques, há um estimulo à proliferação microbiana que irá metabolizar a 

matéria orgânica presente. Estes microorganismos, usando como matriz os 

excrementos dos animais e o excedente de ração administrado e não consumido, são 

capazes de assimilar o nitrogênio em excesso do ambiente e, juntamente com a 

suplementação de fontes concentradas de carbono, utiliza-lo para produção proteica. 

Essas proteínas, em conjunto com os microorganismos, formam pequenos flocos no 

cultivo que por sua vez se distribuem ao longo da coluna de água, caso haja a 

presença de aeração e/ou movimentação do sistema. Estes flocos, por sua vez, 

podem ser consumidos pelos peixes e podem alcançar níveis de proteína bruta de até 

50%, o que os tornam um alimento com alto valor nutricional para os peixes no 

sistema produtivo, com a possibilidade da redução das taxas de arraçoamento e, 

consequentemente, dos custos com alimentação.  

Pasco (2015), afirma que princípio de utilizar o metabolismo bacteriano no tanque de 

cultivo foi adaptado para a aquicultura permitindo assim, produzir em grandes densidades e 

com mínima troca de água, agregando que esta tecnologia de bioflocos baseia-se no manejo 

das relações de carbono e nitrogênio. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O sistema de bioflocos se torna ambientalmente favorável pelo fato de não existir a 

renovação de água, sendo assim não teremos a eliminação de efluentes para o meio que está 

inserido, e também diminui o uso de água potável comparado com outros sistemas. Essa 

diminuição na renovação da água se dá pelo fato de que no sistema de bioflocos podemos 

estimular o crescimento de bactérias nitrificadoras presentes no sistema, isto é possível com a 

adição de açúcar cristal na água, que é considerada uma fonte natural de carbono. Esta adição 

do açúcar cristal na água ajuda a degradar os dejetos dos peixes e restos de ração, que em 

excesso são fontes de amônia, que é prejudicial para os peixes. Estas bactérias ainda, irão 

oxidar o nitrito, transformando-o em nitrato que é menos prejudicial para os animais. Este é 



 

 
 

um processo simultâneo e continuo, onde é possível constatar a formação dos bioflocos, o que 

se torna fonte proteica para os animais, (MALINOSKI & VANSOLIN, 2016). 

Por se tratar de um sistema super-intensivo, o produtor pode ter altas produtividades 

numa área menor, podendo ser estocadas altas densidades de animais num tanque. Na fase de 

engorda, por exemplo o produtor no sistema de bioflocos pode estocar cerca de 45 peixes/m³, 

diferente de um sistema intensivo convencional que se tem a média de 5 a 6 peixes/m³, 

(LIMA et al, 2015).  

Porém para que o sistema funcione e traga resultados positivos para o produtor, 

deve-se manter alguns manejos devido a não renovação da água e as altas densidades de 

estocagem. Com isso torna-se necessário o acompanhamento dos níveis de pH, oxigênio e a 

alcalinidade nos viveiros, tudo isso para que os processos microbianos ocorram de forma 

eficiente continua. Devendo-se haver um equilíbrio entre a matriz contendo uma 

aglomeramento de microorganismos e o ambiente que está inserido, ((MALINOSKI & 

VANSOLIN, 2016). 

É importante que quando o produtor inicie a sua produção no sistema de bioflocos, 

este adeque sua propriedade para o sistema, pois como já dito se trata de um sistema super-

intensivo, ou seja, alta produtividade em uma pequena área, com isso o produtor terá uma 

maior facilidade no manejo de cada tanque, diferente do sistema intensivo que se tem o uso de 

grandes tanques de criação. Quando o produtor já fazia o uso do sistema intensivo e resolve 

usar o sistema de bioflocos, irá encontrar muita dificuldade no manejo, por se tratar de uma 

maior área, não conseguindo realizar todos os manejos que o sistema demanda, podendo 

assim não ter o sucesso de sua produção, voltando assim para o sistema intensivo. 

Ainda devemos destacar que diante da não renovação d’água, teremos maiores custos 

com a aeração da água, ou seja, terá um maior gasto com a energia elétrica, havendo a 

necessidade de uso alternativo de energia (geradores), tendo ainda uma maior custo de 

implantação e maior custo operacional, (MORENO, 2017).  

Tendo em vista o aumento de custos, desde implantação até o uso de geradores, este 

sistema pode não ser considerado economicamente viável, pois o custo de produção muitas 

vezes será maior que a receita bruta gerada no sistema, (BEZERRA, 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 
 

Tendo em vista que a piscicultura vem crescendo constantemente no país, se tem a 

necessidade da existência de novas tecnologias voltadas para a área. Com isso surge o sistema 

de bioflocos, porém trata-se de um sistema pouco conhecido e consequentemente pouco 

utilizado pelos piscicultores.  

Este sistema pode ser considerado ambientalmente correto devido o 

reaproveitamento d’água e a não eliminação de efluentes. 

Porém do ponto de vista econômico não se tem tanto retorno positivo quanto o ponto 

ambiental. Havendo a necessidade de novos estudos e pesquisas, para que se tenha uma 

melhor análise dos resultados econômicos, e consequentemente uma melhora no sistema, para 

que sim se torne tanto ambientalmente quanto economicamente viável. 
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