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Os cultivos de camarões podem ser uma alternativa para incremento de renda. A espécie 

Litopenaeus vannamei vem sendo cultivada em vários lugares do mundo e do Brasil em 

diferentes salinidades. Assim o MPA vem estudando alternativas através de convênios e 

consultorias FAO/MPA, para verificar a possibilidade desta atividade, em diferentes meios e 

com biossegurança, para que a atividade seja sempre ambientalmente amigável. Os projetos 

em andamento são de: 1 - Por um Desenvolvimento Sustentável, que visa levantar as fontes 

hídricas, legislações pertinentes, modelos de produção e possibilidades de cultivos no interior 

aliando produtividade, sustentabilidade, qualidade de vida e tecnologia; 2 – Boas Práticas de 

Manejo e Biossegurança no Nordeste: visa instruir os trabalhadores da Carcinicultura das 

corretas ações para permitir produtividade e biossegurança em todos os setores da 

Carcinicultura; 3 – ATER: assistência técnica a aquicultores de todo o país, através de editais 

específicos; 4 – Zoneamento do Litoral Maranhense para desenvolvimento da Carcinicultura; 

5 – Apoio a Universidades e Institutos de Pesquisa: visando aumentar as pesquisas e 

produtividade do camarão em território nacional. Convênios finalizados: 1 – Melhoramento 

genético do camarão Litopenaeus vannamei junto a Embrapa Meio Norte/PI para incrementar 

os índices zootécnicos; 2 – Censo de Carnicultura, para levantar a situação dos 

empreendimentos e maiores gargalos da atividade no país. O MPA e todos os seus agentes 

públicos, tem trabalhado em prol da Carcinicultura, por acreditar na atividade e em sua 

rentabilidade através dos aspectos sociais e principalmente atuando em ações que visam o 

presente e o futuro com qualidade ambiental. Assim, os projetos que pretendem continuar em 

pauta visam aspectos produtivos e biosseguros, auxílio quanto às legislações estaduais, 

análises de viabilidade econômica e fomento a pesquisas para propulsão da Carcinicultura do 

Brasil no litoral e interior. 
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