
Marcos Nicolás Blum, Eng.  

Eng. de Aquicultura  
CREA n° 126569-6 
Sistemas alternativos de produção 
Bioflocos & Aquaponia 
 



Cenário Geral 

Aumento populacional...  
maior demanda por alimento 

 



Produtividade 
Impacto Ambiental 

 

Enfoque na produção 
sustentável 



Aquicultura / Agricultura 
Brasileira 

Alta consumo de água 
 

Extensa utilização de terras 
 

Efluentes com grandes 
concentrações de nutrientes 

 

Cultivos tradicionais 
produzem 

sustentavelmente??? 
 



Aproveitamento dos efluentes 

EFLUENTE = NUTRIENTE 

Produção 
vegetal 

Nós 
precisamos de 

nutrientes!! 



AQUAPONIA 

Alternativa de diversificação 
na aquicultura. 



O que é AQUAPONIA? 

Sistema de produção agroalimentar que integra a 
aquicultura com a hidroponia. 

Cultivo de organismos 
aquáticos 

Cultivo de plantas terrestres 
em solução aquosa 



“…Integrar 
os sistemas e 
reciclar 
nutrientes…” 



Nutrientes 

Fe   K   Ca  

+ 





Prós 

Eficiência enorme em consumo de água; 

Alta produtividade de peixes e plantas; 

Produtividade elevada em pequenos espaços. 

Aproveitamento quase integral da ração; 

Produção em zonas áridas e centros urbanos; 

Diversificação na produção; 

Não usa defensivos agrícolas; 



Contras 
Custo de implantação é maior quando comparamos 
com sistemas de produção convencionais (hidroponia 
- aquicultura) 

Exige conhecimento sobre produção de peixes, 
 bactérias e plantas 

Dependência contínua de eletricidade; 

Exigências ambientais diferentes entre as 
espécies cultivadas. 

Controle e monitoramento constantes; 
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Média/grande escala (nível comercial) 



Média/grande escala (nível comercial) 



Média/grande escala (nível comercial) 



Média/grande escala (nível comercial) 



Organismos Aquáticos 

Do que as PEIXES necessitam 
para crescer na aquaponia?? 

 

Qualidade da água 

Oxigênio 
Nutrição 

Densidade de estocagem 

Temperatura 



Principais Organismos 
Aquáticos utilizados... 

 



Espécies 



Fazenda de 
Aquaponia 

Diaguitas 

Coquimbo-Chile. 

(Foto: Mauricio Emerenciano) 

(Foto: Mauricio Emerenciano) 



Espécies 
Tilápias sp. 



Espécies 
Tilápias sp. 



Espécies Tilápias sp. 

Dr. James Rakocy em uma aquaponica de escala comercial em Dubai. 



Litopenaeus vannamei 

Camarão Branco do Pacífico 

Espécies 



Camarão-da-Amazônia Macrobrachium amazonicum 

Espécies 



Camarão-da-Malásia Macrobrachium rosenbergii 

Espécies 



Principais plantas produzidas em 
Sistemas de Aquaponia 



Principais PLANTAS 



Principais PLANTAS 



 Escolha da Aquaponia 
Características básicas: 
- Espécies (peixe vs plantas) 
- Espécie alvo (peixe ou 
planta) 
- Escala (hobby ou “negócio”) 
- Cálculo de nutrientes 
- Clima 
- Mercado 
  
 



Parâmetros gerais de um projeto  
 

60g – 100g de ração para cada 
1m² de produção de plantas* 

Nutrição 

*com base nas necessidades mínimas de 
micronutrientes 

**depende do tipo de planta (Ex.: alface, menos 
exigente, 60g de ração/m² de planta) 

 
**Tomates, pepinos, etc: mais exigentes (opção de completar com 

micronutrientes (Fe, Mg, K, C etc) 



Parâmetros gerais de um projeto  
 

60g de ração (3% de biomassa), 
equivale a 2kg de peixe/m² 

Nutrição 

*Biomassa sugeridas: 10-100kg/m3 
(dependendo do sistema – RAS ou Bioflocos) 

**Com 20kg de biomassa de peixe/m³ = 600g de 
ração (3% biomassa) = 10m² de plantas 

 ***SEMPRE MANTER AS BIOMASSAS 



Estufa piloto do  
Laboratório de 

Aquicultura  
(LAQ-UDESC)  

Pesquisa em Aquaponia 



OBRIGADO 


