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“A carcinicultura chegou 
aonde chegou porque no 
início não havia todos os 
empecilhos que existem 

hoje. E não ‘deslancha’ porque ainda não 
conseguiu se organizar o suficiente para ven-
cer todos os obstáculos criados pelos órgãos 
governamentais”, cita a sócia-diretora da 
Aquatec Aquacultura Ltda (Canguaretama/
RN), Ana Carolina de Barros Guerrelhas.

Formada em Biologia Marinha e com 
especialização em Oceanografia Biológica 
pela Universidade de São Paulo (USP, São 
Paulo/SP) e com 36 anos de experiência no 
setor, sendo 26 deles à frente da compa-
nhia, a executiva acrescenta que só foi pos-
sível chegar neste patamar devido a paixão 
por aquilo que se faz. “Somos apaixonados 
pelo que fazemos, se não fosse este senti-
mento já estaríamos fora”.

Guerrelhas tem um extenso currículo em 
prol do setor. Já atuou na extinta Superinten-
dência do Desenvolvimento da Pesca (Sude-
pe) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA, Brasília/DF), reali-
zando o acompanhamento dos projetos de 
pesquisa em Universidades e carciniculturas 
financiadas pelo programa BID/Propesca; im-
plementou e operou o laboratório de pós-larva 
de camarão marinho da empresa Maricultura da 
Bahia Ltda. (Valença/BA) e foi consultora. Po-
rém, em 1988, decidiu junto com mais um só-
cio abrir a Aquatec, laboratório de pós-larva 
de camarão marinho e em 2006 o centro de 
melhoramento genético, Genearch Aquacul-
tura Ltda. em Rio Fogo (RN).  

A história da produção de camarão no 
Brasil se confunde com a trajetória da em-
presa, responsável pela disponibilização de 
pós-larvas em escala comercial para peque-
nos, médios e grandes produtores, tornan-
do-se o primeiro laboratório independente 
para importações de reprodutores L. Vanna-
mei SPF (livres de patógenos específicos). 
Princípios da genética e alta biosseguran-
ça são utilizados para obter linhagens de 
camarão com melhores performances para 
crescimento e robustez. A empresa começou 
com capacidade de 70 milhões de pós-larva/
ano, depois de quatro ampliações alcançou, 
em 2002, 3 bilhões de pós-larva da espécie de 
camarão L. vannamei.

Com 170 funcionários, atendendo 20% 
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“AGORA A META É PRODUZIR DIFERENCIAÇÃO 
PARA ELEVAR AS VENDAS, SOB O LEMA ‘FAZER 
DIFERENTE PARA FAZER A DIFERENÇA’”, 
SUBLINHA ANA GUERRELHAS

DEPOIS DE 
QUATRO 
AMPLIAÇÕES, 
EM 14 ANOS, 
AQUATEC 
ALCANÇOU A 
PRODUÇÃO DE 
TRÊS BILHÕES 
DE PÓS-LARVA 
DA ESPÉCIE 
DE CAMARÃO 
L.VANNAMEI

do mercado de demanda de pós-larva de ca-
marão do Rio Grande do Sul ao Maranhão, a 
executiva aponta que em dois anos desenvol-
verá uma linhagem de tolerância/resistência 
mantendo o crescimento contínuo. Já no lon-
go prazo  - quatro anos - , produzirá alevinos 
de peixe marinho, de espécies que possam ser 
utilizadas em viveiros. 

E, como executiva, “busca sempre iden-
tificar no momento certo as mudanças do 
mercado da carcinicultura que tem um po-
tencial enorme de crescimento, mas possui 
diversos entraves. Por ser um mercado não 
consolidado por demanda e tipo de produ-
to, os laboratórios tem que se adaptar ra-
pidamente para estar pronto e disponível 
nestes momentos e ter no momento certo a 
matéria-prima mais adequada às necessida-
des das fazendas”, encerra.

No tocante a carcinicultura, Guerrelhas 
antevê um crescimento da demanda nacio-
nal e, por conseguinte, elevação da produ-
ção de camarão no Brasil. “Temos a questão 
das doenças que podem limitar momenta-
neamente a produção das fazendas inter-
ferindo nos custos de produção e, conse-
quentemente, no preço final. Entretanto, a 
velocidade que anda o segmento em outros 
países nos garantirá uma fonte de tecnolo-
gias às alternativas para vencer as doenças, 
uma vez que a geração de tecnologia bra-
sileira está dando seus primeiros passos já 
por muitos anos”, relata.

 Para ela, as oportunidades no campo 
de produção de pós-larvas estão embasa-
das em desenvolvimento de produtos que 
tolerem as adversidades ambientais dos vi-
veiros e doenças, produtos de alta perfor-
mance para crescimento e baixa conversão 
alimentar e/ou que tenham melhor desem-
penho zootécnico em sistemas intensivos 
de engorda de camarão e ambientes de 
altas e baixas salinidades. “O papel dos la-

boratórios no crescimento e modernização 
da carcinicultura no Brasil é de primordial 
importância, porque por meio do controle 
de produção e melhoramento dos repro-
dutores poderemos produzir pós-larvas 
adaptadas a diferentes condições de cul-
tivo dando segurança ao crescimento da 
produção”, defende Guerrelhas. ■


