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Localização



Lagoa de Guaraíras . Tibau do Sul . RN 

Tibau 
do Sul



Barra da lagoa



Vista aérea da fazenda às margens da lagoa



40 Ha de viveiros 



Viveiros de terra



Estação de bombeamento – maré alta



Linha do tempo



Cultivo orgânico



Cultivo orgânico

Produção sem ração - alimentação natural presente no 
ecossistema do viveiro 

Baixo adensamento - reproduz um ambiente 
semelhante ao habitat natural, reduzindo o estresse do 
animal 

Consorciamento de culturas - equilíbrio e sinergia 
positiva entre os organismos  cultivados

Cultivo multitrófico integrado - beneficia as espécies 
cultivadas pela via natural da cadeia alimentar 

Manejo ecológico - cultivos isentos de produtos 
químicos, pesticidas, antibióticos e hormônios



Preservação



Manutenção do mangue no entorno



Cultivo de camarão



Contagem de pós-larvas para engorda



Tarrafando para controle de biometria



Despescando os camarões



Camarões despescados



Espécie Litopenaeus vannamei 



Camarões frescos



Produto final



Cultivo de ostras



Sementes de ostras



Upweller com 250 mil sementes



Travesseiros de ostras



Long line das ostras no viveiro



Travesseiros flutuantes



Manejo dos lotes nos viveiros



Representação dos lotes



Identificação dos lotes



Mapa de estoque de ostras do V5



Ostras na depuração



Espécie Crassostrea gasar



Laboratório de reprodução



Sementes de ostras vistas no microscópio



 

Sementes de ostras vistas no microscópio



Sementes de ostras



Tanques de larvicultura



Berçário intensivo – garrafas fluidas



Cepário de microalgas



Microalgas para alimentação das larvas 



Equipe no cultivo massivo de microalgas



Laboratório x produção



Plantel de reprodutores



Produção de sementes de ostras

2014/2015 1.200 mil Lote 1

2015/2016        600 mil Lotes 2 a 5

2016/2017      47 mil Lote 6*

2017/2018    840 mil Lotes 7 a 12

2018/2019             ----------        ----------

Plantel reprodutores – 2.600 indivíduos 



Manejo do Lote 4 – 12.08.16



*Reprodutores do Lote 6 – 28.03.17 



Lote 4 - douradas na desova...



Entra água sem ttt no reservatório!



Lote 6 - douradas



Fluxograma Lote 6
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Pesquisas em andamento



Suporte presencial e a distância



Experimento crescimento viveiro x lagoa



Experimento crescimento viveiro x lagoa



Experimento crescimento viveiro x lagoa



Experimento índice de condição



Experimento índice de condição



Histologia [19/05/17 a 11/07/18]



Pesquisa de microalgas EAJ-UFRN



Cavalos-marinhos



Reprodutor



Filhotes de cavalos-marinhos



Haras náutico



Cartilha sobre cultivo de cavalo-marinho



Peixe ornamental



Projeto AquaVitae - IMTA - Macroalgas



Projeto AquaVitae - IMTA - Macroalgas

ChaetomorphaChaetomorpha sp. sp. CladoforaCladofora sp. sp. UlvaUlva sp. sp.



          

Convenio LARBIM -  UFPB - microalgas



P&D



Pesquisa e desenvolvimento



Pesquisa e desenvolvimento



TRABALHOS ACADÊMICOS



Instituto de Pesquisa em Aquacultura Estuarina



AquaVitae -  Tromsø, Noruega, Junho 2019

‘New species, processes and products contributing to increased production 
and improved sustainability in emerging low trophic, and existing low and high 
trophic aquaculture value chains in the Atlantic’ — ‘AquaVitae’



Resíduos da ostreicultura 



Reciclagem das conchas



Utilização dos resíduos



Licenças







ESTRADA RN 03 . KM 10 . PIAU . TIBAU DO SUL . RN . BRASIL

www.primarorganica.com.br
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