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Introdução Geral 

O estudo intitulado “Viabilidade técnica e econômica da tilápia vermelha em 

sistema de produção intensiva em bioflocos (BFT) na Colômbia”, foi realizado 

porquê em diferentes regiões dos países sul americanos, se apresentam 

problemáticas com sistemas semi-intensivos e intensivos de produção aquícola, 

principalmente de viabilidade técnica e econômica. Porém a pesquisa foi relevante 

por se tratar de um estudo a campo em condições reais de unidadepiscícola.  

O trabalho foi desenvolvido com ajuda da Asociación Piscícola el Vergel 

(ASOVERGEL), localizada no leste de Colômbia, ASOVERGEL é um projeto 

importante para a região e o Departamento de Arauca, pois é integrada por 93 

sócios, principalmente mulheres responsáveis pela manutenção do núcleo familiar, 

também como jovens rurais empreendedores e pessoas com limitações físicas. O 

terreno de 4 hectares da ASOVERGEL foi uma doação de um dos associados, com 

condições apropriadas para a piscicultura.  

Os fundadores da associação (13 pessoas da família Bravo) tem experiência 

empírica de mais de 20 anos na piscicultura tradicional, mas por condições 

ambientais precisavam mudar de sistema para evitar que as inundações originadas 

pelo rio Mata palito gerem perdas na produção feita em viveiros escavados. Esse 

motivo levou os produtores ao Ministério de agricultura colombiano para serem 

apoiados com recursos econômicos e técnicos para desenvolver produção de 

tilápia vermelha em sistemas de bioflocos (BFT). 

Nos primeiros ciclos de produção de tilápia em ASOVERGEL, diferentes 

problemas técnicos tais como: falta de equipamentos apropriados para manter os 

aeradores funcionando quando a energia elétrica falhava, alta mortalidade de 

alevinos por causa de parasitas monogênios y mortalidade de animais de mais de 

350 gramas por causa de vírus da tilápia do lago (TiLV) levaram a implementação 

de protocolos de boas práticas de produção aquícola.  

Os custos mensais de energia eram de mais de 5 mil reais e não existia uma 

densidade de estocagem padronizada para a produção da tilápia vermelha. Com 

ajuda dos produtores foi possível realizar o estudo e determinar os principais 

indicadores e falhas no sistema, particularmente de ASOVERGEL, os recursos 

econômicos do governo colombiano ajudaram a que o projeto produtivo se 
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implementara, mas dificilmente um pequeno produtor poderia ter a oportunidade de 

investimento em produção BFT.  

O capítulo I intitulado Revisão bibliográfica: aspectos gerais da produção 

piscícola na Colômbia em sistema de bioflocos (BFT), tem por objetivo apresentar 

informação relevante da produção de tilápia a nível mundial e particularmente a 

história produtiva da tilapicultura em Colômbia. Também são considerados 

aspectos importantes para a produção de tilápia em sistemas de BFT, tais como 

aeração, fontes e relação de carbono, densidade de estocagem e finalmente a 

composição proximal da farinha de bioflocos em produções de tilápia.  

O capítulo II foi titulado “Stocking density of red tilápia (Oreachromis sp.) in a 

commercial biofloc system in Colombia”. O objetivo do trabalho foi identificar os 

efeitos das densidades de estocagem (30 e 40 peixes / m³) da tilápia vermelha em 

sistemas de BFT em parâmetros de desempenho produtivo, indicadores de 

qualidade da agua e do produto final (avaliação bromatológica e microbiológica). 

Também foi realizada a descrição da composição nutricional, micro e 

macroelementos da farinha de BFT dependendo da densidade.  

No último capitulo “Economic analysis of solar energy alternatives in the 

production of red tilápia (Oreochromis sp.) in a commercial biofloc system in 

Colombia” são apresentados os resultados de indicadores econômicos da 

implementação de energia convencional e sistemas fotovoltaicos para a produção 

de tilápia em sistema de BFT. Para este estudo foram comparados os custos de 

produção, custos de inversão, indicadores econômicos e parâmetros de 

desempenho produtivo em sistema de BFT utilizando energia convencional; 

energia fotovoltaica parcial e energia fotovoltaica com acumuladores de energia. 

Também foi feita uma simulação com produção excedente de energia para venda. 
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1. Capítulo I

Revisão bibliográfica: aspectos gerais da produção 

piscícola na Colômbia em sistema de bioflocos (BFT) 

Resumo Geral 

A tilápia é a terceira espécie mais produzida no mundo. Espera-se que em 

2030 a produção de tilápia seja duplicada em relação a 2010. O aumento da 

produção de organismos aquáticos implica na intensificação dos sistemas de 

aquicultura. O sistema de Bioflocos (BFT) é considerado uma alternativa intensiva 

para a aquicultura. O BFT apresenta vantagens relacionadas ao menor consumo 

de água, diminuição da conversão alimentar aparente, melhora do estado sanitário 

e aumento das densidades quando comparado com sistemas tradicionais de 

produção aquícola. No entanto, não há conhecimento das densidades adequadas 

e dos efeitos na produção das diferentes espécies, sendo necessária a realização 

de estudos mais adequados às condições do país e de cada espécie. As avaliações 

económicas tem focado nos efeitos da alimentação, densidades, fontes de carbono, 

mas ainda não foram avaliadas as fontes de energia na aquicultura BFT. O objetivo 

do trabalho foi apresentar informação relevante da produção de tilápia a nível 

mundial e particularmente a história produtiva da tilapicultura na Colômbia. 

Também são considerados aspectos importantes para a produção de tilápia em 

sistemas de BFT, tais como aeração, fontes e relação de carbono, densidade de 

estocagem e finalmente a composição proximal da farinha de bioflocos em 

produções de tilápia. A revisão de literatura amostra diferentes artigos com 

resultados positivos para aspectos técnicos de produzir tilapia em sistemas de BFT, 

densidades de estocagem entre 30 e 60 peixes / m³, também fontes de carobono, 

principalmente melaço de cana e outros produtos com conteúdo de carbono e a 

relação Carbono: Nitrogênio. Concluindo-se que a produção de tilapia em sistemas 

de BFT é possível e viável tecnicamente considerando as características próprias 

do sistema intensivo.     

Palavras chaves: bromatológico, desempenho produtivo, densidade, 

energia, aquicultura 
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General Abstract 

Tilapia is the third most produced species in the world, by the year 2030 the 

production of tilapia may double the quantities produced in 2010. The increase in 

the production of aquatic organisms implies the intensification of aquaculture 

systems. The Biofloc system (BFT) is considered an intensive alternative for 

aquaculture. BFT presents advantages related to lower water consumption, 

decreased apparent feed conversion, improved sanitary status, and increased 

densities when compared to traditional aquaculture production systems. However, 

there is no knowledge of the adequate densities and the effects on the production 

of different species, requiring studies more adequate to the conditions of the country 

and each species. Economic evaluations have focused on the effects of feeding, 

densities, carbon sources, but energy sources have not yet been evaluated in BFT 

aquaculture. The objective of the work was to present relevant information of tilapia 

production worldwide and particularly the production history of tilapiculture in 

Colombia, also important aspects for tilapia production in BFT systems are 

considered, such as aeration, carbon sources and ratio, stocking density and finally 

the proximate composition of biofloc meal in tilapia productions. The literature 

review samples different articles with positive results for technical aspects of tilapia 

production in BFT systems, stocking densities between 30 and 60 fish / m³, also 

carbon sources, mainly cane molasses and other products with carbon content and 

the Carbon: Nitrogen ratio. In conclusion, tilapia production in BFT systems is 

possible and technically feasible considering the characteristics of the intensive 

system. 
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Conclusion 

The production of red tilapia using the BFT system is technically feasible in 

the eastern region of Colombia. However, the results of this economic analysis show 

the need to develop sale strategies for the product to improve financial returns and 

to ensure positive economic viability. 

Further studies should be conducted to evaluate the value chain of red tilapia, 

thus improving economic results. Research should be conducted on energy sources 

for the biofloc system and tools should be sought that allow more efficient use of 

specialized labor, e.g. increase the productive units and calculate the number of 

workers needed for the units, without negatively affecting the production costs. 
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