
 

FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO – 2014 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
VISITA TÉCNICA 01:  Fazendas de cultivo de camarão L. vannamei em 

águas oligohalinas - MUNICIPIO DE JAGUARUANA – CEARÁ 
 

DATA: 14 de Novembro de 2014 

QUANTIDADE DE VAGAS: 20. 

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 200,00 

LOCAL DE SAIDA: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza - CE 

HORÁRIO: 06:00h 

 

DADOS PESSOAIS 

Instituição:___________________________________________________ 

Nome completo:_______________________________________________ 

End. Resid:___________________________________________________ 

No____________Complemento:_________________________________ 

Bairro: __________________________________________UF _________  

CEP:_____________ - ____ Cidade:________________________________ 

E-mail ______________________________________________________ 

Telefone:_______________ Fax: _____________ Cel.: ________________ 

 
1. VISITA A FAZENDA AQUICULTURA VALENTE 

 40 hectares de área produtiva; 

 Abastecimento da Fazenda realizado com água doce de poço 
(oligohalinas); 

 Modelo semi-intensivo de produção do camarão marinho Litopenaeus 
vannamei. 

2. VISITA A FAZENDA DUVALE CAMARÕES. 

 70 hectares de área de produção; 

  Abastecimento da fazenda com água doce captada no Rio Jaguaribe; 

  Modelo semi-intensivo de produção do camarão marinho Litopenaeus 
vannamei. 

3. VISITA A FAZENDA IZA AQUICULTURA 

 20 hectares de área de produção; 

 11 unidades produtivas – modelo semi-intensivo; 



 

 Abastecimento da fazenda composta por sistema misto de captação com 
uso de água doce de poço mesclada com água doce captada no Rio 
Jaguaribe; 

 Modelo semi-intensivo de produção do camarão marinho Litopenaeus 
vannamei; 

 Sistema de produção com manejo alternativo do reuso da água após 
residência em bacia de tratamento especialmente desenhada para a  
recirculação.  

 
Almoço - Restaurante Chaparral - Aracati/CE. 

 Pratos a base de camarão, baião de dois tradicional do Ceará, e 
acompanhamentos.    

 Opção de churrasco, baião de dois tradicional do Ceará e outros 
acompanhamentos. 

 
Retorno Fortaleza. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

técnicas são independentes das inscrições da 

FENACAM 2014. Quem se inscrever apenas nas vistas, não terá acesso aos 

outros eventos; 

As inscrições incluem Água mineral, refrigerante, café e almoço. 

todos os participantes deverão enviar a Ficha de 

Inscrição juntamente com o Comprovante de Deposito para o seguinte e-mail: 

fenacam@fenacam.com.br 
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-4. 
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• Maiores informações, favor entrar em contato com a ABCC (84) 3231 

9786 / 3231 6291 / 9612 7575 / 9902 4997; E-mails: 

abccam@abccam.com.br / fenacam@fenacam.com.br 
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