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REPIMAR

Pede de pisoioultur'O mof'inho

Organiza~ao do projeto

Projeto Bijupira

Objetivos

o

projeto Bijupira esta subdividido nas
seguintes redes de pesquisa:

- promover a~oes estrategicas e gerenciais
e estruturar a Rede de Piscicultura Marinha
(REPIMAR);

1) Gestao
A aquicultura e considerada uma importante
tonte de alimento de origem animal pelo tato
de ser uma alternativa
pesca, a qual
chegou ao seu limite maximo sustentavel.

a

a

Devido sua privilegiada extensao Iitoran a
(8,5 mil km), seu mar territorial e sua Zona
Economica Exclusiva (ZEE) de duzentas
milhas (4,5 milhoes km2) e mais de 2,5
milhoes de hectares de areas estuarina r
J3rasil apresenta excepcionais c dtCOe
para 0 desenvolvimento da maricultura.

o bijupira

Rachycentron canadum e uma
especie de peixe marinho presente de Norte
a Sui na costa brasileira, com grande
potencial para prodw;ao inten . a (t quesrede) em cativeiro.

o projeto

tem como objetivo desenvolver
tecnologias sustentaveis para prodw;a do
bijupira no Brasil,

2) Nutri~ao e alim
3)Caracteriza~ao
do bijupira

ta~ao
reserva~ao do se

4) Identitica~ao d
5) Sistemas de
QUaiid
7 Despes

, abate e processamento

8) Estudo de Mercado

n

- determin
s exigencias nutricionais e
testar 0 us <:feingredientes alternativos
nas dietas p ra 0 bijupira;
- caracterii!a e desenvolver protocolos que
preserve
semen do bijupira para
utiliza~a em programas de melhoramento
etic e preserva~ao da diversidade
ge 'tica d
pecie;
- desenv Iver
toe
sanidade e imunidad

s para avalia~ao da
do bijupira cultivado;

- desenv Iver e avaliar as diterentes
tecnologias a serem utilizadas na produ~ao
do bijupira e suas respectivas viabilidades
economieas;
- desenvolver e valiar tecnicas de captura,
abate, eneticiamento e aproveitamento
dos resfduos do processamento do bijupira;
- avaliar os impactos ambientais e elaborar
um pr tocolo de boas praticas na produ~ao
do bij ira;
- avaliar 0 mercado consumidor (varejista e
atacadista) para 0 bijupira.

