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Nutreco é parte da SHV

• Companhia familiar fundada em 1896 (+120 anos)

• Baseada em Utrecht, Holanda

• Presente em 22 países, > 60.000 colaboradores



• Líder Global em Nutrição Animal e Rações para peixes e Camarões

• Escritório Central na Holanda

• Mais de 100 Anos de experiência em Nutrição animal

• Recursos compartilhados

• Alto nível de P&D

Nossa Empresa - Nutreco
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Arquitetura da Marca

P&D

Produtos

Inovadores

Qualidade Total
Ração - Alimento
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Serviços

Proposta de Valor
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O Crescimento Demográfico e o Papel da Aquicultura
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Aquaculture statistics source: FAO 2015

Para alcaçar e satisfazer esta demanda, necesitamos uma fonte

confiavél, segura e sustentavél.



Carcinicultura:
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Mercado mundial, o camarão destaca-se como um dos mais importantes produtos

pesqueiros:

Caractéristicas:

- Elevado teor nutritivo e valor econômico;

- Comercialização e geração de renda em países que apresentam escassas

oportunidades de investimento para os produtores rurais.

- Crescimento a nível mundial;



Carcinicultura: Negócio
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Fatores de Risco
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Conceito Águas OligoHalinas
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CONAMA:

RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 Publicada 

no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;

IV - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento 

lento ou estagnado;

V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes;



Conceito Águas OligoHalinas
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SUBCLASSIFICAÇÃO:

I.I - 0.5 - 3.0 águas oligohalinas

I.II - 3.0 - 10 águas mesohalina

I.III - 10 - 17 águas polihalina



Sistemas de Produção
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ALTO MÉDIO BAIXO

SUPER INTENSIVO

ACIMA DE 60 CAM/M²

INTENSIVO

25 A 60 CAM/M²

SEMI INTENSIVO

ABAIXO 25 CAM/M²

SISTEMA DE 

PRODUÇÃO

SALINIDADE

ALCALINIDADE

TEMPERATURA

CARGA VIRAL

DESAFIO PRODUTIVO



Tecnologias cultivo: 
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*  Pós-Larvas

*  Modelos Produtivos

*  Manejo

*  Nutrição

* Biosseguridade



Tecnologias: Pós-Larvas
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SPF  “Livre de  patogênos específicos”

 Animais isentos de organismos

patogênicos definidos que causam

doenças.

 Os animais são considerados SPF

apenas quando mantidos em estruturas

que possuem eficientes barreiras

sanitárias.

 Camarões SPF não são naturalmente 

resistentes a doenças ou infecções.

 O status SPF status não pode ser 

transmitido dos reprodutores às pós-

larvas.

 Não existe certificação oficial do status 

SPF a nível mundial

SPR “Resistente a um patógeno específico”

 Nível de sobrevivência significativo em

desafio com um patógeno especifico

 O status SPR status  pode ser 

transmitido dos reprodutores às pós-

larvas.

 Multiple SPR: Resistente a vários

patógenos específicos

 Varias metodologias para obter familias 

ou indivíduos SPR

 Desafio experimental de indivíduos 

testemunhos por família

 Desafio experimental e seleção 

individual dos sobreviventes a 

infecção

 Seleção por marcadores 

moleculares sem exposição ao 

patógeno



Tecnologias: Modelos de Produção
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I – Monofásico;

II – Bifásico;

III – Trifásico. 



Tecnologias: Modelos de Produção
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I – Monofásico;



Tecnologias: Modelos de Produção
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I – Bifásico;



Tecnologias: Modelos de Produção
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I – Trifásico;



Tecnologias: Modelos de Produção
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I – Trifásico;



Tecnologias: Manejo
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- Limpeza e Desinfecção: Estalações e Equipamentos;

- Monitoramento: Parâmetros e sanidade;

- Nutrição: Qualidade e Quantidade;

- Biosseguridade: Bem Estar.



Tecnologias: Manejo
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Monitoramento: Parâmetros e sanidade

- Parâmetros físo-Químicos e biológicos:

- Oxigênio;

- Temperatura;

- pH;

- Balanço Iônico (Ca, K e Mg);

- Concentração Fito e Zooplâncton;

- Matéria Orgânica;

- Análises Presuntivas.



Tecnologias: Manejo
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Monitoramento: Parâmetros e sanidade

- Balanço Iônico (Ca, K e Mg);

São proporções de determinados cátions e ânions expressos em Mg/l, que 

devem ser mantidos para que os organismos se desenvolvam de forma saudável, 

no caso do camarão L.vanammei.   



Tecnologias: Manejo
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Monitoramento: Parâmetros e sanidade

- Balanço Iônico (Ca, K e Mg);

Relação Sódio/Potássio 

• Os primeiros trabalhos, mostram que a razão Na/K= 1.8 resultam em baixa sobrevivência, enquanto a 

razão Na/K= 2,4 aumenta sobrevivência em água doce para 80%. 

Relação Potássio/Cálcio 

• O Ca/Mg, ou Ca/Na influenciam na sobrevivência, mas se aplicarmos Potássio diminui o efeito negativo. 

•A relação Ca/Mg/K, que melhor se aplica, independentemente de salinidade, irá ser a mais próxima 

da proporção da água do mar 1-3-1 e Na e K , 1 : 28 



Tecnologias: Nutrição
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Nutrição: Qualidade e Quantidade

Nutrição Específica:

• Condições adversas

• Doenças

Nutrição Ótima:

• Condições Normais

Nutrição Ativa:

• Antes da exposição 

ao estresse

São alimentos para atender as exigências de peixes
e camarões em condições normais de produção
onde o ambiente é ótimo e os mesmos estão
saudáveis e fortes.

São alimentos que preparam os peixes e camarões
para condições adversas, com estresse por
temperatura, manejo, carga viral ou bacteriana no
ambiente etc.

É uma nutrição que fornece para os peixes e
camarões a oportunidade de resistir as possíveis
infecções e desafios ambientais ou alcançar uma
qualidade específica exigida pelo mercado



Procura por Ingredientes Sustentáveis



Tecnologias: Biosseguridade
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Biosseguridade: Bem Estar 

 Risco de doenças sempre presente, mas podemos minimizá-lo, ou reduzir

seus efeitos, dependendo de como manejamos o cultivo

HOSPEDEIRO

AMBIENTE PATÓGENO

- Nutrição

- Genética

- Estresse

Fisiológico

- Vetores

- Concentração

- Resistência

- Alimento Natural - Virulência

- Estabilidade da microalga

- Variações amplas: TºC, S‰

- Matéria orgânica: H2S, ↓O.D,

NH3



Muito Obrigado!!!
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