
AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA CARCINICULTURA NA REGIÃO DE MOSSORÓ-RN

HUDSON DO VALE DE OLIVEIRA
ESAM/UERN - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ/UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MOSSORÓ - RN

CELICINA MARIA DA SILVEIRA BORGES AZEVEDO
ESAM - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ

ANA VALÉRIA LACERDA FREITAS
ESAM/UERN - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ/UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Atualmente, o Rio Grande do Norte apresenta-se como um dos maiores produtores de camarão do país. O
município de Mossoró tem apresentado alguns problemas que acabam tornando inviável a prática da
carcinicultura. Contudo, é o município que mais contribui para a elevação da economia norte-rio-grandense,
dentro desse setor específico do agronegócio. Objetivou-se, com a presente pesquisa, avaliar a produtividade
dessa atividade no município de Mossoró – RN. Para  obtenção dos dados necessários para tal avaliação,
realizou-se uma entrevista junto ao presidente da Associação dos Criadores de Camarão do Oeste Potiguar –
POTICAM, fundada à pouco mais de dois anos. Através dessa entrevista observou-se, entre os anos de 2003 e
2004, uma queda na produtividade da carcinicultura. Em 2003, a produtividade chegou à 3.340Kg/ha sendo,
portanto, um número considerado bastante expressivo, levando em consideração o pouco tempo de existência
da associação. Por outro lado, no ano de 2004 esse número sofreu uma pequena redução passando de
3.340Kg/ha (2003) para 3.135Kg/ha. Essa redução na produtividade pode ser decorrente de vários fatores.
Porém, o principal fator que, possivelmente, contribuiu para este decréscimo foi a falta de incentivos aos
pequenos carcinicultores. Portanto, percebe-se que a partir do momento em que esses pequenos carcinicultores
passarem a adquirir os incentivos necessários, que proporcionem uma ascensão para a  prática da atividade
ocorrerá, paralelamente, um aumento considerável da produtividade na região.

Palavras-chave: camarão; economia; espécies marinhas

hudson_vale@yahoo.com.br

IV EPCC - Encontro de Produção Científica do Cesumar - ANAIS
19 a 22 de Outubro de 2005

CESUMAR - Centro Universitário de Maringá
Maringá - Paraná - Brasil


