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A produção integrada de camarões de água doce com arroz irrigado por inundação
(rizicarcinicultura) é uma atividade que vem sendo realizada na Ásia com bons resultados
(Zimmermann et al., 2010; Valenti, 2002).
Entre os diversos países da Ásia onde essa forma de integração é praticada, destacam-se o
Vietnam, a Índia e Bangladesh. Nesses países, a atividade é mais desenvolvida com
produções elevadas.
Por se tratar de um sistema multiespacial, proporciona um melhor aproveitamento da água e
do solo utilizados na rizicultura. Segundo Valenti (2002), tais sistemas otimizam o uso dos
recursos naturais, das instalações e da mão de obra, ampliando a sustentabilidade
ambiental e econômica. Permitem ainda, a transformação de poluentes em biomassa de alto
valor econômico.
Além disto, existe a possibilidade de controle de pragas do arroz pelos camarões e da
fertilização da cultura pela sua excreção e sobras de ração. Com isso, os gastos do
agricultor com defensivos e fertilizantes podem ainda ser reduzidos.
Socialmente, o sistema pode vir a gerar aumento da renda familiar dos rizicultores e
oportunidades de trabalho em pequenas propriedades rurais e comunidades locais. Todos
esses fatores tendem a tornar a produção desses sistemas mais sustentável do ponto de
vista econômico, ambiental e social.
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No Estado de São Paulo, a principal região produtora de arroz irrigado por inundação é o
Vale do Paraíba. Nos últimos anos, a área destinada à rizicultura vem diminuindo nessa
região, principalmente devido aos baixos preços pagos pela saca do arroz, que não cobrem
os custos da cultura. Por se tratar de um alimento considerado estratégico devido ao hábito
de consumo regular no Brasil, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias que
agreguem valor à cultura do arroz e fixem os pequenos rizicultores no campo.
Embora a rizipiscicultura seja um sistema já difundido e utilizado há algum tempo no Brasil,
principalmente em Santa Catarina, há poucos trabalhos científicos sobre esse assunto.
Em relação à rizicarcinicultura, ainda não há estudos publicados sobre a sua viabilidade no
Brasil. Os primeiros estudos realizados na APTA sobre esse sistema de produção integrada
foram realizados no Pólo Vale do Paraíba, pelo Pesquisador Científico Helcio Luis de
Almeida Marques do Instituto de Pesca nos anos de 2004/2005.
A partir de 2006, com auxílio financeiro da FAPESP os pesquisadores Helcio L. A. Marques,
Helenice P. Barros, Margarete Mallasen e Marcello Villar Boock deram continuidade aos
trabalhos com a rizicarcinicultura no Pólo APTA do Nordeste Paulista, em Mococa, SP.
Foram estudadas questões básicas como a necessidade ou não de utilização de ração,
densidades de estocagem, qualidade da água e os aspectos econômicos do sistema. Em
2012 pretende-se firmar parcerias com produtores de arroz do Vale do Paraíba para a
verificação da aplicação desta tecnologia em campo.
Com base nos resultados obtidos até o momento, é possível afirmar que a implantação da
rizicarcinicultura em pequenas áreas de monocultivo de arroz é tecnicamente viável e pode
gerar um aumento de receita variável entre 10 a 60% para os agricultores que adotem esse
sistema.
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Figura 1 - Experimento de rizicarcinicultura

Figura 2 – Camarões da Malásia (M. rosenbergii) criados em sistema integrado com a
cultura do arroz.
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