
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

 

 

EDUARDO AUGUSTO FELIPE DE VASCONCELOS 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA CARCINICULTURA E CARACT ERIZAÇÃO 

DE ÁGUA: Um estudo investigativo no distrito de Mundaú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 



1 
 

 

EDUARDO AUGUSTO FELIPE DE VASCONCELOS 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA CARCINICULTURA E CARACT ERIZAÇÃO 

DE ÁGUA: Um estudo investigativo no distrito de Mundaú 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (PRODEMA) da Universidade 
Federal do Ceará como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Área de 
concentração: Proteção ambiental e gestão de 
recursos naturais 
 
Orientador: Prof. Dr. George Satander Sá Freire 
Co-orientadora: Dra. Diolande Ferreira Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 



2 
 

 

  EDUARDO AUGUSTO FELIPE DE VASCONCELOS 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA CARCINICULTURA E CARACT ERIZAÇÃO 

DE ÁGUA: Um estudo investigativo no distrito de Mundaú 

 

 

 

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (PRODEMA) da Universidade 
Federal do Ceará como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Área de 
concentração: Proteção ambiental e gestão de 
recursos naturais 

 

Aprovada em: 07/03/2012. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. George Satander de Sá Freire (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Reynaldo Amorim Marinho 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

___________________________________________ 

Profa. Dra. Cláudia Maria Pinto da Costa 

Universidade Federal do Ceará (UFC)



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, pela força 

e apoio incondicionais, constantes e incansáveis 

em meus estudos e pesquisas. 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, que me deu perseverança e forças quando eu achava que não as 

tinha mais, e que proporcionou pessoas incríveis para me ajudar, as quais se submeteram ao 

estresse e ao cansaço, nos momentos mais árduos, para que meu trabalho pudesse se 

concretizar. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. George Satander de Sá Freire pela excelente 

orientação deste trabalho. 

A Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD (Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico), pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio. 

À Professora Diolande Ferreira Gomes por ter me recebido e orientado no 

Laboratório de Geologia Marinha Aplicada da Universidade Federal do Ceará no processo das 

análises das amostras de água. 

Aos professores participantes da Banca de Qualificação Profa. Dra. Diolande 

Ferreira Gomes e Profa. Dra. Cláudia Maria Pinto da Costa pelas valiosas colaborações e 

sugestões. 

Ao Prof. Dr. Gil de Aquino Farias, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, por ter 

sempre me atendido com paciência e gentileza. 

Ao Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada e ao Laboratório de Geoquímica 

Ambiental pela disponibilidade de tempo e atenção por ocasião das análises de água. 

À minha família, em especial à minha mãe, Eloneid Felipe Nobre, pela paciência 

infinita e ajuda intensa nas horas de necessidade. 

Aos meus irmãos, presença constante em minha vida. 

À minha quase irmã Jade Caroline de Assis Braun, ao meu pai Dimas Augusto de 

Vasconcelos e à minha ma(boa)drasta, Maria do Socorro de Assis Braun, pela ajuda e 

disponibilidade de ir e vir nas minhas viagens para coleta de dados. 

Aos colegas da turma de mestrado, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas. 

Agradeço ao Prof. Dr. Aldeney de Andrade Filho e ao José de Ribamar Arrais de 

Paiva, pelas orientações e suporte acadêmico e pela disponibilidade em me atender. 

À Sônia Almeida, secretária do PRODEMA e a todos os funcionários do curso. 

Ao Lincoln e à Julieta da SEMACE e ao José Carlos, do BRASIL, pela paciência e 

ajuda técnica. 

À Déborah Praciano e Andrea Nikokavouras, pelas excelentes indicações que 

facilitaram o percurso da pesquisa. 



5 
 

Aos amigos Carlos Batista de Oliveira, Karmen Batista e ao sr. Delci Carvalho, 

pela ajuda preciosa e apoio no Trairi. 

Aos amigos Natália Gouveia, Francisco Arruda Aguiar Filho, Hemerson Thiago de 

Lima Cordeiro, Cristinne Reis, e Cristiane Monte, pela amizade, pelo apoio constante, pela 

torcida e pelas ajudas imprescindíveis à execução deste trabalho. 

Ao Marco Aurélio Irineu de Castro, Coordenador da Associação Ambiental e 

Cultural de Mundaú, que me ajudou nos processo das entrevistas.  

Ao Seu Beba e ao Chiquinho, donos dos barcos utilizados nas coletas de água.  

Ao Ernandes, Seu Zé Gaspar, Seu Renato, Dona Neuda, Seu Carlos Roque, ao Luís, 

ao Jacinto, pelos depoimentos preciosos e  ajuda nas entrevistas com outros moradores das duas 

comunidades.  

Aos moradores das duas comunidades de Coácia e Palmeiras pelo tempo concedido 

nas entrevistas, pela atenção e solicitude com que me receberam. 

A todos os demais amigos que não foram citados, mas que com sua compreensão e 

alegria me deram o apoio que eu precisava. 

A todos, que direta ou indiretamente contribuiram para a execução deste trabalho, 

meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A verdadeira viagem do 

descobrimento não consiste em ver novas 

paisagens, mas em ter novos olhos.” 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo identificar os aspectos socioeconômicos de duas 

comunidades relacionadas a um empreendimento de carcinicultura, caracterizar amostras de 

água do estuário do rio Mundaú e comparar os resultados dessa caracterização com a Resolução 

357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para águas salinas. A 

pesquisa socioeconômica foi conduzida em duas comunidades chamadas Coácia e Palmeiras, 

ambas localizadas no distrito de Mundaú, município de Trairi. A pesquisa iniciou-se com a 

abordagem e socialização, seguida de entrevistas abertas e semi estruturadas com a população 

local para compreender sua realidade, obter informações sobre os impactos socioeconômicos e 

a relação entre o carcinicultor e as comunidades. As coletas de água foram realizadas em três 

pontos no estuário do rio Mundaú. Este estudo mostrou que houve melhoria socioeconômica 

para a comunidade Coácia e as análises de água mostraram que apenas os valores de fósforo, 

pH e oxigênio dissolvido estavam fora dos parâmetros permitidos pela Resolução CONAMA 

357. 

Palavras-Chave: Carcinicultura, Aspectos Socioeconômicos, Rio Mundaú. 
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ABSTRACT  

 

This study aims to identify socioeconomic aspects on two communities related to 

an shrimp farming enterprise, to characterize water samples from Mundaú river estuary and to 

compare the results with Resolution 357/2005 from National Council of Environment 

(CONAMA) for saline waters. The socioeconomic research was conducted in two 

communitites called Coácia and Palmeiras, both located at Mundaú district, city of Trairi. The 

research began with the approach and socializing, followed by open and semi-structured 

interviews with the local population to understand their reality, to obtain information on 

socioeconomic impacts and the relationship between the shrimp farmer and the communities. 

The water sampling were performed at three points on Mundaú river estuary. This study has 

showed that there was a socioeconomic improvement to Coácia community and the water 

analisys showed that only the values of phosphorus, pH and dissolved oxygen were outside the 

parameters allowed by CONAMA 357 Resolution. 

Key words: Shrimp farming, socioeconomic aspects, Mundaú River. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 – Distribuição do número de empregos diretos gerados pelos 

empreendimentos de cacinicultura...........................................................................36 

Gráfico 2 – Identificação dos entrevistados de Palmeiras, por sexo...........................................55 

Gráfico 3 – Identificação dos entrevistados de Coácia, por sexo................................................55 

Gráfico 4 – Identificação dos entrevistados de Palmeiras, por estado civil................................55 

Gráfico 5 – Identificação dos entrevistados de Coácia, por estado civil.....................................56 

Gráfico 6 – Faixa etária dos entrevistados de Coácia e Palmeira................................................56 

Gráfico 7 – Rendimentos familiares nas duas comunidades.......................................................58 

Gráfico 8 – Meios de deslocamento utilizado pelos entrevistados de Palmeiras........................59 

Gráfico 9 – Meios de deslocamento na comunidade Coácia ......................................................60 

Gráfico 10 – Questionamento para as duas comunidades sobre o período do defeso.................62 

Gráfico 11 – Respostas dos 19 entrevistados de Palmeiras sobre a percepção  

dos efeitos e o enntendimento da carcinicultura ...................................................63 

Gráfico 12 – Respostas dos 45 entrevistados de Coácia sobre a percepção dos  

efeitos e o enntendimento da carcinicultura...........................................................63 

Gráfico 13 – Respostas dos 64 entrevistados das duas comunidades sobre a  

percepção e o enntendimento da carcinicultura.....................................................64 

Gráfico 14 – Respostas das duas comunidades sobre a influência da 

carcinicultura na melhoria de suas vidas................................................................65 

 

 

 



10 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1 – Localização da carcinicultura e comunidades, distrito de Mundaú, município 

de Trairi, Ceará....................................................................................................37 

Ilustração 2 – Localização do município de Trairi, Ceará...........................................................39 

Ilustração 3 – Localização do distrito de Mundaú, município de Trairi.....................................40 

Ilustração 4 – Barco de pesca na região de Ponta do Mundaú, Trairi.........................................41 

Ilustração 5 – Barcos de pesca na foz do rio Mundaú, Trairi......................................................41 

Ilustração 6 – Passeios de catamarãs, Foz do rio Mundaú, Trairi...............................................42 

Ilustração 7 – Localização das comunidades Coácia e Palmeiras, distrito de Mundaú..............44 

Ilustração 8 – Trabalho diário dos pescadore no rio Mundaú, distrito de Mundaú.....................45 

Ilustração 9 – Localização do empreendimento de carcinicultura, distrito de Mundaú..............46 

Ilustração 10 – Pontos de coleta de água no rio Mundaú, distrito de Mundaú............................50 

Ilustração 11 – Ponto de coleta de água –saída dos efluentes do empreendimento, 

Mundaú, Trairi.....................................................................................................51 

Ilustração 12 – Ponto de coleta de água – bombas de entrada de água do 

empreendimento, Mundaú, Trairi........................................................................51 

Ilustração 13 – Ponto de coleta de água – estuário do rio Mundaú, Mundaú, Trairi..................52 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1 – Funções e serviços prestados pelo ecossistema manguezal.....................................32 

Quadro 2 – Número de empregos por hectare em diversas regiões do Ceará.............................35 

Quadro 3 – Número de empregos por hectare em regiões do litoral do Ceará...........................35 

Quadro 4  –Dados técnicos relevantes sobre o empreendimento................................................46 

Quadro 5 – Pontos e coordenadas dos locais de coleta de água..................................................52 

Quadro 6  – Descrição das etapas nos locais de estudo...............................................................53 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 – Relação de causas e efeitos da carcinicultura sobre o ambiente em 

     diferentes etapas.........................................................................................................31 

Tabela 2 – Coordenadas geográficas das comunidades Palmeiras e Coácia...............................44 

Tabela 3 – Escolaridade da população de Coácia e Palmeiras....................................................57 

Tabela 4 – Perfil profissional dos entrevistados de Coácia e Palmeiras.....................................57 

Tabela 5 – Observaçoes das Comunidades sobre o destino do lixo............................................61 

Tabela 6 – Mudanças na pesca e na coleta em relação à carcinicultura......................................64 

Tabela 7 – Parâmetros das análises de água................................................................................67 
 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................ 14 

2  REVISÃO DE LITERATURA......................................................................... 17 

2.1  A crise da pesca mundial e o desenvolvimento da aquicultura .................... 17 

2.2  Histórico, desenvolvimento e ramos da aquicultura...................................... 18 

2.3  Histórico e desenvolvimento da carcinicultura – mundial, nacional 

  e regional............................................................................................................ 23 

2.4  Impactos ambientais e socioeconômicos da carcinicultura........................... 30 

3  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.......................................................... 37 

3.1  Caracterização dos campos de estudo............................................................. 37 

3.1.1  Município de Trairi.......................................................................................... 37 

3.1.2  Distrito de Mundaú........................................................................................... 39 

3.1.3  Rio Mundaú e Comunidades ........................................................................... 40 

3.1.3.1  Rio Mundaú....................................................................................................... 40 

3.1.3.2  Comunidades..................................................................................................... 43 

3.1.3.3  Carcinicultura................................................................................................... 45 

3.2  Métodos da Pesquisa......................................................................................... 46 

3.2.1  Primeira etapa da Pesquisa – Entrevistas abertas e semi estruturadas.. 47 

3.2.2  Segunda etapa da Pesquisa – Coletas e Análises de Água............................. 49 

4  RESULTADOS – ANÁLISES E DISCUSSÕES............................................ 54 

4.1  Aspectos socioeconômicos................................................................................. 54 

4.2  Resultados e discussão das análises de água................................................... 65 

5  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS ............................................................. 76 

5.1  Considerações Finais........................................................................................ 76 

5.2  Análises de Água............................................................................................... 77 

5.3  Perspectivas e Sugestões para Futuros Trabalhos......................................... 78 

  REFERÊNCIAS ............................................................................................... 80 

  APÊNDICE 1 .................................................................................................... 88 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A estagnação da pesca extrativa nos últimos 10 anos foi fruto do colapso do 

pescado mundial ocorrido a partir da metade do século XX, agravando-se nos últimos 20 anos. 

Em 2003, cerca 25% dos recursos pesqueiros mundiais estavam superexplorados ou esgotados. 

Nesse mesmo ano, estimava-se que cerca de 52% destes recursos mostravam-se em seu 

potencial máximo de exploração. A sobrepesca quase levou a pesca marinha mundial ao 

colapso, em função da pressão a que estes ecossistemas estavam sujeitos. A crise reduziu os 

estoques pesqueiros à niveis alarmantes e para suprir a uma demanda sempre crescente por 

produto pesqueiros, tornou-se necessária a busca por uma alternativa viável de obtenção desses 

organismos. 

A aquicultura se desenvolveu como uma alternativa, ganhando destaque nos 

últimos 40 anos como produtora de alimentos. Com o desenvolvimento acelerado da 

aquicultura, alguns dos ramos desta atividade desenvolveram-se rapidamente, como a 

carcinicultura, a qual tem apresentado grande crescimento e tem alta demanda. 

A carcinicultura é um ramo da aquicultura que consiste na criação de camarões em 

cativeiro. Essa atividade se desenvolve preferencialmente no ecossistema manguezal, 

característico por ser um ecossistema costeiro de transição entre ambientes terrestre e marinho 

em regiões tropicais e subtropicais, sob ação diária das marés. 

Os manguezais são áreas naturalmente salitradas, porém que nada têm de 

improdutivas, sendo, inclusive, consideradas berçários para uma ampla diversidade de espécies, 

algumas transitórias (como aves migratórias e larvas de espécies marinhas) e que se encontram 

no local durante todos os estágios de vida, como os caranguejos (BRASIL, 1992). 

A carcinicultura apresentou grande crescimento nos últimos anos por todo o 

território brasileiro. Tal desenvolvimento foi mais acentuado na região nordeste do país devido 

às condições ambientais favoráveis (MELLO, 2007) 

A maioria da infraestrutura de criação de camarão em viveiros, situa-se geralmente 

em áreas biologicamente muito produtivas e também desvalorizadas economicamente, como os 

estuários costeiros, bosques de mangue e marismas, onde o camarão cresce naturalmente. Nos 

viveiros os camarões passam por vários processos que aceleram o crescimento, onde são 

submetidos continuamente a alimentação com ração própria, complementos alimentícios 

artificiais, antibióticos e detergentes. Isto causa um acúmulo de resíduos altamente poluentes, 
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gerando impactos nos ecossistemas circundantes, que podem conduzir a problemas mais graves 

e irreversíveis. 

Tal atividade provoca grandes impactos nos ecossistemas costeiros adjacentes, 

como o aumento de turbidez, o enriquecimento de certos nutrientes e aparecimento de algas, 

devido à grande quantidade de efluentes, os quais contêm diversos compostos orgânicos, 

nutrientes e elementos tóxicos. Diversos estudos têm se dedicado a analisar os impactos 

positivos e negativos desta atividade (COELHO JUNIOR; SCHAEFFER-NOVELLI, 2003; 

GEO INTERNATIONAL, 2009; BRASIL, 2005a; MEIRELES et al, 2008; SAMPAIO; 

COSTA; SAMPAIO, 2008; SOUZA FILHO, 2003). 

O cultivo de camarões é uma atividade em plena expansão, entretanto, como 

quaisquer uma das atividades humanas, pode trazer impactos e danos ambientais em quaisquer 

ecossistemas ou para quaisquer populações que tenham alguma relação com o 

empreendimento, tornando necessário estudar os impactos sócioambientais gerados por ela. 

Este trabalho estuda os aspectos socioeconômicos em duas comunidades do distrito 

de Mundaú, em relação ao empreendimento de carcinicultura localizado no estuário do rio 

Mundaú, no municipío de Trairi, observando e identificando, pela visão dos moradores, entre 

outros aspectos, as condições de moradia, rendimentos, oferta de empregos, entre outros. Além 

disso, o trabalho também se propôs a caracterizar a água das amostras colhidas em três 

diferentes pontos do estuário do rio Mundaú, verificando os parâmetros físico-químicos dessas 

amostras, tais como pH, salinidade, condutividade, clorofila, fósforo total, nitrito, nitrato, 

nitrogenio amoniacal, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, temperatura, turbidez e 

comparando esses parâmetros com os da Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) para águas salinas. 

A pesquisa foi aplicada às comunidades de Coácia e Palmeiras, localizadas no 

distrito de Mundaú, município de Trairi.  

O trabalho envolveu observações, registros fotográficos e de áudio, entrevistas 

abertas e entrevistas semi-estruturadas, levantamentos bibliográficos, coletas e análises de 

água. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução, onde é apresentada uma visão resumida do tema da 

pesquisa, com a justificativa para o trabalho, os objetivos e os objetos de pesquisa; 

Capítulo 2 – Revisão de literatura, onde são feitos levantamentos bibliográficos 

com a finalidade de contextualizar e embasar o tema da pesquisa; 

Capítulo 3 - Caracterização da Pesquisa: 
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 – neste capítulo são apresentados os objetos de pesquisa, a caracterização dos 

campos de estudo, os meios utilizados para a realização das entrevistas com a 

população das duas comunidades, os locais das coletas de água, os tipos de 

análises e o laboratório onde foram realizadas essas análises;  

Capítulo 4 -  Resultados – Análises e Discussões; 

     –neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através das entrevistas e 

análises de água e feitas as comparações dos parâmetors obtidos nas análises 

com a resolução CONAMA 357/2005; 

Capítulo 5 – Considerações Finais e Perspectivas: 

– neste capítulo é feita uma síntese dos resultados da pesquisa apresentados no 

capítulo anterior com a conclusão do que foi proposto nos objetivos da pesquisa. 

aqui também são feitas algumas sugestões para futuros trabalhos nesse tema. 

Além dos cinco capítulos, a dissertação traz também um apêndice contendo o 

roteiro das entrevistas aplicadas para as comunidades. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A crise da pesca mundial e o desenvolvimento da aquicultura 

 

A humanidade tem habitado as áreas costeiras há milhares de anos, principalmente 

em função das condições climáticas favoráveis, propiciadas pelo equilíbrio térmico em função 

da proximidade a grandes massas de água, e à facilidade de navegação, turismo e pesca. Os 

oceanos sempre foram vistos como uma fonte virtualmente inesgotável de alimento e com o 

advento de novas tecnologias, mais eficientes na captura e cultivo de organismos aquáticos, o 

consumo destes produtos se tornou cada vez mais comum, segundo a Food And Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO, 2002). 

A melhoria nas condições de saúde promoveu um aumento na expectativa de vida 

humana, que por sua vez, elevou os índices de natalidade, aumentando a população global ao 

longo dos séculos e, por consequência, a demanda por alimentos (FAO, 2002). O crescimento 

populacional promovido nas áreas costeiras tem crescido a taxas muito elevadas. Calcula-se 

que mais de dois terços das cidades cuja população supera 2,5 milhões de habitantes se situem 

em áreas estuarinas ou próximas à elas, e que mais de 200 milhões pessoas residam em grandes 

áreas urbanas costeiras (ARAÚJO et al, 2005). 

A elevação populacional aumenta a urbanização nessas regiões e, por consequência, 

a produção e deposição de lixo, essencialmente em rios e lagos, que acaba por ser lançado ao 

mar. Os principais riscos que ocorrem nas áreas litorâneas são relacionados às mudanças nas 

dinâmicas costeiras, gerando perda de biodiversidade e produtividade, principalmente causadas 

por poluiçãom, deposição de efluentes e desmatamento (ARAÚJO et al, 2005). 

O aumento das áreas urbanizadas, a deposição de lixo, o aumento da poluição de 

hábitats marinhos e a sobrepesca resultaram em desequilíbrio e posterior diminuição das 

populações de organismos marinhos, principalmente aqueles de interesse comercial, sendo 

estes afetados principalmente pela pesca exacerbada (FAO, 2002). Tais fatores levaram à crise 

na pesca mundial, evidenciada pela quase paralisação da produção pesqueira, desde a década de 

1980, chegando a reduzir, em alguns anos posteriores, diminuindo os estoques marinhos a nives 

alarmantes. 

Em 2004 calculava-se que mais de 25% dos recursos pesqueiros mundiais estavam 

quase esgotados e mais de 52% estavam em seu máximo de exploração (FAO, 2004). Em 2009 
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calculava-se que 80% dos recursos pesqueiros foram explorados ao máximo, estavam 

esgotados ou se recuperando lentamente do colapso da sobrepesca (FAO, 2010). 

O consumo mundial de pescados marinhos aumentou de 40 milhões de toneladas, 

em 1970, para 86 milhões, em 1998. É necessário ressaltar que grande parte das fontes 

protéicas da alimentação humana vem dos oceanos. Aproximadamente 16% da proteína animal 

consumida pela população mundial provém da pesca e mais de 1 bilhão de pessoas em todo o 

mundo dependem de peixes como seu recurso primário para obtenção de proteínas (FAO, 

2000).  

A sobrepesca tem ameaçado várias espécies, ao longo das últimas décadas, tanto de 

interesse comercial, quanto espécies afetadas pelos desequilíbrios previamente citados, 

podendo levar a pesca, principalmente a marinha, ao colapso total, visto que estes meios estão 

sujeitos às grandes pressões da demanda pesqueira (FAO, 2008). 

A crise do pescado mundial, com o risco de colapso total tornou-se inegável 

(PAULY et al, 2002 apud WHITE; O’NEILL; TZANKOVA, 2004). Com a ameaça de 

esgotamento dos recursos, onde em certas áreas do planeta muitos estoques atingiram seus 

índices máximos de exploração, para manter suprida a demanda crescente por produtos 

pesqueiros, era necessário e urgente encontrar alternativas viáveis sem diminuir a oferta 

(MEYERS; WORM, 2003). 

O desenvolvimento da aquicultura, uma atividade milenar de cultivo de organismos 

aquáticos, foi a alternativa favorecida para atender à demanda e diminuir a pressão sobre os 

oceanos, sofrendo grande expansão e ganhando muito destaque nas últimas quatro décadas, e 

que prometia solucionar o problema da demanda crescente, sem afetar as comunidades 

marinhas (BRASIL, 2001). 

 

2.2 Histórico, desenvolvimento e ramos da aquicultura 

 

Segundo a definição conjunta de vários autores, a aquicultura compreende a 

produção e o cultivo de organismos de valor comercial, para fins de consumo ou ornamentais, 

que dependem do meio aquático de forma direta (peixes, crustáceos, moluscos e plantas 

aquáticas) ou indireta (jacarés, sapos e rãs) durante as fases do seu ciclo de vida, em ambiente 

parcial ou totalmente controlado, em águas interiores ou litorâneas, dulcícolas, salgadas ou 

salobras (ARANA, 2004; FAO, 2000). 
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Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (BRASIL, 2009) “A aquicultura é o 

cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais, ocorre total ou 

parcialmente em meio aquático”. 

Em ambas as definições, existem divisões e especialidades de cultivo nesta 

atividade: 

a) Piscicultura: 

– criação de peixes, em água doce ou marinha; 

b) Malacocultura: 

– produção de moluscos: 

– ostreicultura: criação de ostras; 

– mitilicultura: criação de mexilhão. 

c) Carcinicultura: 

– criação de crustáceos; 

d) Algicultura: 

– cultivo de macro ou microalgas; 

e)  Ranicultura: 

– criação de rãs; 

f) Criação de jacarés. 

Alguns artigos alimentícios, como ostras, camarões ou lagostas, não são opções 

básicas na alimentação, como os peixes, mas se estabeleceram bem como produtos no mercado 

internacional, solidificando suas demandas constantes. Uma característica primordial que difere 

a aquicultura da pesca extrativista é a propriedade do pescado, pois a primeira atividadade é 

realizada em ambientes privados e controlados, sejam abertos ou fechados, enquanto a pesca 

tem produção natural, sem influência de qualquer tipo, em ambiente não-privado (BRASIL, 

2009). 

O cultivo de organismos aquáticos têm apresentado grande crescimento nos últimos 

anos, mas está longe de ser uma atividade recente. Alguns dos registros mais antigos já 

estudados sobre a aquicultura remontam há mais de quatro mil anos (PROENÇA; 

BITTENCOURT, 1994). É difícil datar as origens da aquicultura devido à ausência de registros 

escritos, conhecimento baseado principalmente nas histórias e narrativas, as quais eram 

passadas através das gerações, devido à inexistência da impressão. Há poucos registros escritos 

existentes, como antigos papiros egípcios, tornando-se extremamente difícil datar, de maneira 

precisa, o início desta atividade (PROENÇA; BITTENCOURT, 1994). Alguns destes 

documentos retratam o cultivo de peixes (tilápias do Nilo) em tanques de criação, onde eram 
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mantidos e posteriormente vendidos, para fins ornamentais ou consumidos em eventos 

especiais.  

O desenvolvimento real da carcinicultura, entretanto, ocorreu na China, por volta de 

475 anos antes de Cristo, com o cultivo de peixes em represas (PROENÇA; BITTENCOURT, 

1994). Existem documentos que mostram que a propagação dos peixes foi realizada por Fan-Li, 

um chinês que viveu no século cinco antes de Cristo, relatando que este criador mantinha 

carpas em uma lagoa (BARDACH et al, 1972). 

A escassez de registros escritos sobre a aquicultura faz com que seja possível 

apenas especular sobre seus estágios iniciais, o que levantou, segundo RABANAL (1988), pelo 

menos quatro teorias principais sobre suas possíveis origens, as quais, destaca o autor, podem 

ser factíveis ou não, bem como podem ter sido aplicadas em diferentes partes do mundo, 

inciando independentemente. As teorias são: 

a) teoria dos meandros: 

 – segundo esta teoria seria possível atribuir o início desta atividade em função 

da formação de meandros, em rios e riachos naturais, que se tornariam mais 

sinuosos com o passar do tempo e, sob diferentes níveis de inundações que 

em diferentes anos, poderiam ter mudado seus cursos, deixando para trás 

arcos, contendo peixes e outros organismos. A população junto aos rios, 

descobrindo uma boa fonte de alimento, que eram restocados devido às 

enchentes sazonais destas áreas, poderiam ter pescado os peixes durante as 

estações secas posteriores. Assim, indivíduos empreendedores das 

comunidades próximas, começariam a melhorar os aterros, anexando estas 

áreas, criando arcos modificados, onde estoques adicionais poderiam ser 

colocados, iniciando o gerenciamento de aquicultura neles. (RABANAL, 

1988); 

b) teoria de captura e retenção: 

– segundo esta teoria, a construção de áreas inundadas, utilizadas comumente 

como fontes de água potável, para recreação ou como medidas de defesa, ao 

redor de castelos, poderiam ter sido utilizadas para, após a captura, manter 

peixes e outros organismos aquáticos, sempre tidos em alta estima pelos 

governantes de grandes impérios antigos. Tais áreas, que não eram destinadas 

à criação de peixes, acabariam por ser utilizadas para tal fim, pois alguns dos 

governantes demandavam produtos pesqueiros, independentemente da 

estação do ano, de tal forma que os funcionários responsáveis próximos a 
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esses governantes precisariam de meios para obter peixes, mesmo durante o 

inverno. Assim, peixes eram capturados e colocados nas áreas em questão, 

podendo alguns deles sobreviver e se reproduzir. Posteriormente, 

desenvolver-se-ia a estocagem dos tipos e quantidades corretas de peixes e a 

alimentação dos mesmos quando necessário, o que resultaria na prática real 

da aquicultura (RABANAL, 1988). 

c) teoria da concentração: 

– esta teoria explica a formação de áreas alagadas criadas pelo efeito das 

estações chuvosas. Segundo esta teoria, durante o período chuvoso, os rios 

encheriam, alagando grandes áreas de várzes e pântanos, os quais se 

tornariam propícios para a reprodução de diversos organismos aquáticos. 

Com o término da estação chuvosa, a água recuaria, deixando apenas alguns 

pontos alagados, resultando na concentração de peixes. Os pescadores, então, 

capturariam alguns peixes e gerenciariam os pontos de pesca, mantendo os 

peixes, dando início a aquicultura (RABANAL, 1988). 

d) teoria da armadilha e colheita: 

– as três primeiras teorias tratam da possível evolução da aquicultura em água 

doce, enquanto esta trata da versão em águas salgadas, influenciadas por 

marés. As zonas costeiras, com suas enseadas, lagoas, depressões ou regiões 

pantanosas, sofrem mudanças periódicas no nível da água, em função das 

marés. As populaçãos costeiras, percebendo aí um estoque constantemente 

reposto de peixes e outros organismos aquáticos, poderiam ter utilizado 

armadilhas, bloqueando a saída destes animais, que entraram durante as 

cheias. Pescadores mais experientes poderiam ter utilizado esta técnica para 

manter um estoque de subsistência e comercialização constante, mantendo as 

barreiras, para armazenar os peixes, podendo modificar as áreas alagadas para 

melhorar a produção, que cresceria com o tempo, dando início à aquicultura 

(RABANAL, 1988). 

No Brasil, segundo Petrere Jr et al (1997), foi o cientista brasileiro, Dr. Rodolpho 

Von Ihering, entre 1920 e 1930, o responsável pelos primeiros estudos científicos em 

piscicultura. 

A aquicultura internacional ganhou destaque, em termos de produção em larga 

escala, após a Segunda Guerra, quando as mudanças econômicas levaram ao aumento na 

demanda e produção por produtos alimentícios, principalmente pescados, como salmões, 
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camarões e ostras, em função de sua alta lucratividade (THIA-ENG, 1997). Mas somente a 

partir da década de 1960 a aquicultura se tornou comercial e industrialmente ativa, com o 

aumento desta atividade no continente asiático, a qual havia sido, até o momento, utilizada em 

pequenas escalas, somente para as demandas populacionais de pequenos grupos produtores e 

localidades próximas durante muitos séculos (THIA-ENG, 1997). A partir desse momento, a 

produção na aquicultura aumentou de maneira significativa. Na década de 1970 a atividade era 

responsável por 3,9% de toda a produção pesqueira, comparados aos 27,5%, nos anos 2000. As 

taxas de crescimento desta atividade têm se mantido estáveis, a taxas de 9,2% ao ano desde 

1970 (FAO, 2002), comparados com 1,4% da pesca extrativa e 2,8% da produção de animais 

terrestres (CAMARGO; POUEY, 2005). A aquicultura, porém, ainda não serve como substituta 

alimentar nas grandes e numerosas áreas pobres do planeta, como se supunha que seria 

(WHITE; O’NEILL; TZANKOVA, 2004). 

A FAO (2002) segmenta o cultivo de organismos aquáticos em três categorias, de 

acordo com os meios: 

a) Cultivo em água dulcícola:  

      – ocorre em reservatórios, rios, lagos ou canais, nos quais a salinidade   

normalmente não excede 0,5. 

b) Cultivo em água salobra: 

– ocorre em estuários, baias, lagunas e fiordes, onde a salinidade permanece ou 

flutua entre 0,5 e a salinidade marinha. Caso estas condições não tenham 

efeito nas culturas, deve-se enquadrá-las em uma das duas outras categorias. 

c) Cultivo em água do mar (maricultura):  

 – o cultivo ocorre em água do mar, como encontrada em fiordes, águas abertas, 

zonas costeiras, ou águas interiores em que a salinidade geralmente exceda 20. 

Apesar das três categorias serem bem definidas, alguns organismos cultivados 

podem apresentar estágios de seu ciclo de vida em categorias diferentes 

daquelas em que se enquadram quando adultos. 

Nos últimos anos o crescimento da aquicultura apresentou aumento médio anual de 

6,5% em termos mundiais e de 10,8% no Brasil (FAO, 2010). Atualmente, 45% dos pescados 

do planeta provêm da aquicultura, perfazendo mais de 48 milhões de toneladas e acredita-se 

que até o ano de 2030, em função da demanda criada pelo aumento crescente da população 

mundial, será necessário duplicar a produção (FAO, 2010). 

Atualmente, a aquicultura é responsável por mais de um terço de toda a produção 

de pescado global, contribuindo para a produção em todo o planeta, tendendo a crescer ainda 
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mais no futuro (WHITE; O’NEILL; TZANKOVA, 2004). Entretanto, é preciso estar atento aos 

impactos gerados, como em qualquer atividade humana, gerando insustentabilidade da 

atividade. Vários impactos, positivos ou negativos, são relacionados aos diversos tipos de 

cultivos na aquicultura, o que poderia gerar, e em muitas situações de fato gera, mais danos do 

que benefícios nos âmbitos social, ambiental e econômico (BAYLE, 1988; PRIMAVERA, 

1991; LEBEL et al., 2002; KAUTSKY et al., 1997; MACINTOSH, 1996). 

 

2.3 Histórico e desenvolvimento da carcinicultura – mundial, nacional e regional 

 

Com a crise da pesca mundial e o rápido desenvolvimento da aquicultura, muitos 

dos ramos desta atividade também tiveram rápida ascensão, como o que trata da produção de 

camarões, chamado genericamente de carcinicultura (NAYLOR et al, 2000). O camarão 

demonstra grande resistência em cativeiro, permitindo a criação em médias e altas densidades 

de estocagem, além de ser um produto cujo mercado externo apresenta demanda crescente 

(ABCC, 2004). 

Segundo MELLO (2007) a carcinicultura é um dos ramos da aquicultura, que trata 

da criação de camarões em tanques, geralmente localizados em estuário. Segundo o Ministério 

da Pesca e Aquicultura, a carcinicultura trata do cultivo de crustáceos, podendo abranger, por 

definição, a produção de caranguejos (BRASIL, 2009). Por ser um produto apreciado por 

diversas culturas, atingiu rapidamente um elevado patamar, não somente quando comparado 

com outros ramos da aquicultura, como também em relação à própria atividade-mãe, tanto em 

termos de produtividade quanto lucratividade (FAO, 2002). 

Dentre os ramos da aquicultura, a carcinicultura, especialmente a marinha, tem sido 

uma das atividades de aquicultura que mais cresce em diversos países do mundo, tendo sua 

produção concentrada nos trópicos em países asiáticos, a exemplo da Tailândia e da América 

Latina, como o Brasil (CARVALHO et al, 2005). 

Existem dois tipos de cultivo de espécies de camarão: os de água doce, chamado de 

carcinicultura de águas interiores, e os de água salgada, chamado carcinicultura marinha. O 

primeiro tipo, apesar de ser largamente utilizado, apresenta dados confusos e estatísticas de 

difícil obtenção, pois as espécies de água doce geralmente são utilizadas por pequenos 

propietários ou comunidades locais, para consumo próprio ou em pequenas escalas comerciais 

(VALENTI, 1998). 

O grupo dos camarões marinhos perfazem um total de 2500 espécies (PÉREZ-

FARFANTE, 1988), dos quais 15% das espécies, apenas 375, são comercialmente 
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significativas (HOLTHUIS, 1980). Dentre as espécies cultivadas, a principal em água doce é a 

Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) e para água salgada o Litopenaeus vannamei 

(Boone, 1931) (FLAMBOT, 1988). O M. rosenbergii foi introduzido no Brasil em 1977, pela 

Universidade Federal de Pernambuco, mas as experiências iniciais de cultivo para fins 

comerciais só ocorreram em 1978, pela Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, 

com pós-larvas importadas do Hawai (FLAMBOT, 1988). 

Os sistemas de produção de camarão se dividem em três (BRASIL, 2002): 

a) Sistema extensivo: 

 – apresenta produtividadde baixa (450 Kg/ha/ano), em função da baixa  

densidade de estocagem (0,5 a 6,0 camarões/m²), entretanto, necessita de 

poucos investimentos iniciais, pela ausência de maquinaria complexa. A 

alimentação é realizada naturalmente, sem a presença de rações (BRASIL, 

2002). 

b) Sistema semi-intensivo: 

– apresenta estocagem maior que o extensivo (6 a 20 camarões/m²), com 

renovação de água de até 50%, produtividade mais elevada (até 10 

toneladas/ha/ano) e presença de aeração mecânica, alimentação artificial 

concentrada somada à natural, recomendada (BRASIL, 2002). 

c) Sistema intensivo: 

– alta produtividade, alta densidade de estocagem (20 a 100 camarões/m²), 

rações e complementos de alta qualidade, taxas elevadas de renovação de 

água. Em virtude dos altos investimentos envolvidos neste sistema, o risco é 

consideravelmente maior que os demais, portanto demanda um excelente 

gerenciamento de recursos e pessoal. A presença de alimentos naturais é 

opcional e recebe aeração artificial (BRASIL, 2002). 

Segundo Mello (2007) a origem da carcinicultura marinha é explicada da seguinte 

forma: 

A carcinicultura ou produção de camarão em cativeiro em grande escala é uma 

técnica inspirada na criação de camarão artesanal segundo o modelo 

amplamente espalhado pela Ásia de construção de pequenos currais de bambu 

nas margens dos manguezais, onde o camarão fica preso devido à variação das 

marés MELLO (2007, p. 3). 
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Pela ausência de registros históricos precisos não se sabe exatamente por quanto 

tempo a carcinicultura marinha vem sendo aplicada. Sabe-se, porém, que seu início ocorreu há 

vários séculos, na região sudoeste do continente asiático (RABANAL, 1988; BRASIL, 2001). 

Durante centenas de anos a captura de camarões era realizada por meio de pesca extrativa para 

fins de subsistência e comerciais. Os registros mais antigos indicam que o cultivo destes 

crustáceos marinhos ocorreu também por subsistência nas zonas costeiras, onde pescadores 

construíam diques feitos de terra de forma a aprisionar as pós-larvas selvagens, nos estuários 

onde ficavam instaladas. 

Em função dos efeitos de marés, os diques, agora reservatórios, contendo camarões, 

eram repostos e suas águas, renovadas (BRASIL, 2001). Segundo Martins (2003), o cultivo 

teve sua origem em viveiros, porém, como subproduto da criação de peixes, algo que de fato 

ocorreu em alguns países, como Taiwan e Indonésia (BRASIL, 2001). 

Durante séculos o cultivo de camarões se manteve puramente artesanal, até que na 

década de 1930, Motosaku Fujinaga, biólogo graduado pela Universidade de Tóquio que 

liderava uma equipe de biólogos reunidos em um trabalho sobre camarões, conseguiu realizar a 

desova da espécie Penaeus japonicus (Bate, 1888), em laboratório (SHIGUENO, 1972; 

BRASIL, 2001). O objetivo inicial da pesquisa de Motosaku Fujinaga era estudar a 

morfofisiologia das larvas de P. japonicus, quando uma fêmea madura, colocada em um dos 

aquários, desovou, desta forma iniciando a produção de pós-larvas em laboratório e 

simplificando o processo de das etapas de crescimento do camarão (SHIGUENO, 1972). 

Com a produção de larvas em laboratório, melhorias no cultivo e nas técnicas 

reprodutivas, a carcinicultura pôde ter aplicação comercial, com expansão mundial (COSTA, 

ANDREATTA, GRUMANN 1999), tendo este histórico de desenvolvimento internacional sido 

dividido em cinco fases (BRASIL, 2001): 

a) Primeira Fase:  

– ocorreu entre 1930 e 1965, tendo início com a pesquisa de Motosaku Fujinaga, 

cujo grupo de pesquisa continuou o desenvolvimento de técnicas durante 

quase três décadas, sofrendo suspensão parcial apenas durante a Segunda 

Guerra Mundial (SHIGUENO, 1972), com a popularização de suas idéias e, 

posteriormente, com a implantação dos primeiros viveiros de camarão 

(BRASIL, 2001). 

b) Segunda Fase:  

– ocorreu entre 1965 e 1975, com a criação de vários grupos de pesquisa e 

estudo. quando ocorreu um aumento do número de pesquisas e publicações 
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científicas sobre o cultivo de camarões, bem como sua viabilidade técnica e 

comercial em larga escala, trazendo inúmeros avanços para o cultivo (BRASIL, 

2001). 

c) Terceira Fase: 

– esta ocorreu entre 1975 e 1985 e foi a fase em que os investidores começaram 

a ter sua atenção voltada para esta “nova” atividade de grande rentabilidade. 

Países como a China, Taiwan, Indonésia, Filipinas e Tailândia apresentaram 

grande aumento do número de produtores, bem como no Equador, na América 

do Sul, com o camarão L. vannamei, espécie encontrada na costa equatoriana, 

no oceano pacífico (BRASIL, 2001). 

d) Quarta Fase:  

– ocorreu entre 1985 e 1995, apresentando dois grandes marcos: a melhoria dos 

processos de cultivo e consequente aumento súbito de produtividade, e a 

ocorrência de várias doenças virais nos camarões. A má qualidade de água, 

devido a elevada estocagem e superlotação de viveiros, resultou em estresse e, 

posteriormente, surgimento de viroses nos camarões, ocasionando grandes 

perdas para produtores em todos os países de elevada produção, como China, 

Tailândia e Filipinas. Durante a crise das viroses, vários outros países foram 

utilizados como locais alternativos para a implantação de mais viveiros, como 

Índia e Vietnã, no continente asiático, e México, Honduras, Colômbia, Peru e 

Venezuela, no continente americano (BRASIL, 2001). 

e) Quinta Fase:  

– nesta fase, que começou em 1995, houve queda de produtividade, em função da 

crise gerada pelo vírus da mancha branca, de efeitos devastadores, e busca por 

melhorias no controle de qualidade de água dos viveiros (BRASIL, 2001). 

A carcinicultura mundial manteve um crescimento constante nas zonas costeiras 

tropicais e subtropicais do planeta desde o começo do século XX; a produção camaroneira era 

de 1325 toneladas em 1950, contabilizando cerca de 0,3% do total de camarões produzidos no 

mundo e em 1982, apenas 30 anos depois, a produção mundial ultapassou um milhão de 

toneladas. Em 2009 a produção aumentou para aproximadamente 3,5 milhões de toneladas, 

totalizando quase US$ 14,6 bilhões, cerca de 34% de toda a produção de camarão do planeta, 

incluindo aí os ecossistemas costeiros (FAO, 2011). 

O cultivo de camarões marinhos representa um grande e atrativo investimento, 

principalmente em países na região tropical, com amplos estuários, ecossistemas criados pelo 
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encontro das águas dos rios com as águas do mar, resultando em ambiente salinizados, 

influenciados pelo regime das marés; estes ambientes são ideais para a implantação de viveiros 

de carcinicultura marinha (ABCC, 2004). O Brasil, com cerca de 8.000 km de faixa costeira, 

está localizado dentro da faixa de coordenadas tropicais, e possui muitos ecossistemas 

estuarinos, com excelente potencial para o cultivo de camarões marinhos; estados como Santa 

Catarina, Espírito Santo, Pará, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, dentre outros, com 

viabilidade técnica e econômica para o cultivo em suas áreas costeiras (ABCC, 2004). 

O Brasil é um dos maiores produtores de camarões cultivados no mundo, embora 

tenha um histórico recente desta atividade; os avanços da carcinicultura marinha brasileira são 

divididos em fases, segundo o desenvolvimento da atividade (BRASIL, 2001): 

a) Primeira Fase: 

– O Governo do Rio Grande do Norte, na década de 1970, criou um projeto, 

chamado Projeto Camarão, que objetivava estudar a viabilidade de implantação 

do cultivo do camarão marinho, em detrimento da extração do sal, como 

atividade principal do Estado, caracterizando assim, a primeira tentativa 

comercial de carcinicultura no Brasil. Foi o estado de Santa Catarina, 

entretanto, o primeiro a densenvolver pós-larvas em laboratório da América 

Latina (BRASIL, 2001). Apesar desta etapa inicial, foi somente entre os anos 

de 1978 a 1984 que houve grande organização para a produção comercial em 

larga escala de camarão cultivado, no Rio Grande do Norte, com o camarão P. 

japonicus, reavivando o Projeto Camarão. Nesta fase inicial os tipos de cultivo 

predominantes eram os extensivos (BRASIL, 2001). Durante estes primeiros 

anos, em função dos resultados positivos, surgiram os primeiros sistema de 

suporte federal para financiamento e regulamentação da atividade. Em 1981 

aconteceu o “I Simpósio Brasileiro Sobre Cultivo do Camarão", com estímulo 

ao desenvolvimento da carcinicultura, importação de espécies japonesas e 

instalação das fazendas pioneiras de camarão no nordeste brasileiro, 

inicialmente no Rio Grande do Norte (BRASIL, 2001). O período inicial 

promissor, entretanto, ocorreu em virtude de um longo período de seca na 

região, situação ambiental favorárel ao P. japonicus, mascarando sua real 

adaptabilidade. Com o fim da estiagem e ocorrência de chuvas, os níveis de 

salinidade sofreram grandes variações, impossibilitando o desenvolvimento 

desta espécie no nordeste (BRASIL, 2001). 
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b) Segunda Fase: 

– A segunda fase foi marcada pela tentativa de domesticação de espécies nativas, 

com uma densidade de estocagem e taxa de renovação de água maior do que a 

fase anterior, caracterizando os primeiros sistemas semi-intensivos nacionais 

(BRASIL, 2001). Mesmo com todo o esfoço de cultivo e produção, a 

produtividade, entre 400 a 600 kg/ha/ano, não era alta, atingindo valores que 

não permitiam margem de lucro, o que levou ao fechamento de muitos 

empreendimentos (BRASIL, 2001). A baixa produtividade, como estudado na 

época, ocorreu devido às necessidades protéicas das espécies cultivados e 

ausência de alimentos concentrados que as atendessem (BRASIL, 2001). 

c) Terceira Fase: 

– A terceira fase foi marcada pela descontinuação da domesticação de espécies 

nacionais e importação de espécies exóticas para adaptação como a espécie 

Litopenaeus vannamei, na década de 1980, apresentando produtividade 

crescente (BRASIL, 2001). Somente a partir da década de 1990, com o uso de 

novas técnicas e a grande quantidade de importações de pós-larvas e 

reprodutores de L. vannamei que a carcinicultura nacional foi acentuada, 

sofrendo um grande boom produtivo (BRASIL, 2001). Tal espécie foi 

escolhida por sua adaptabilidade, facilidade de cultivo e reprodução, 

apresentando as melhores taxas de produtividade em relação aos camarões 

nativos e se tornou a espécie padrão de cultivo marinho (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2005b). 

O aumento da produtividade, promovido pelos avanços obtidos até então, era muito 

elevado, chegando a atingir mais de 2400%, em relação a anos anteriores, o que elevou o Brasil 

à condição de 6º país em termos de produção mundial e maior produtor de camarões da 

América Latina (BRASIL, 2001). O crescimento promovido pela carcinicultura brasileira foi 

intenso até 2003, com fortes incentivos governamentais, apresentando crescimento elevado; a 

produção nacional passou de 3600 toneladas, em 1997, para 90.190 toneladas, um aumento de 

2405,28% (ABCC, 2004). 

No nordeste brasileiro a carcinicultura apresentou rápido crescimento, sendo esta 

uma das regiões ideais para a criação de camarão, por suas excelentes características para 

cultivo, como elevada temperatura média das águas, mais de 50% do território regional em 

condições de semi-aridez, baixo índice pluviométrico na maior parte do ano, condições 
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climáticas, biológicas, hidrológicas e topográficas favoráveis, associadas a sua ampla zona 

costeira, (ABCC, 2004).  

A expansão da carcinicultura no nordeste, principalmente a partir da década de 

1990, com a introdução de novas técnicas e a utilização em larga escala do L. vannamei, 

apresentou aumento da produtividade, quando comparada à pesca marinha ou continental de 

camarões (BRASIL, 2005b). Os estados do Ceará e Rio Grande do Norte foram os que mais 

atraíram a carcinicultura marinha, com condições ideais para a criação destes crustáceos, sendo 

os dois maiores produtores e exportadores de camarão do Brasil (ABCC, 2004). Até o ano de 

2003 a produção de camarões cultivados foi acentuada, com cerca de 96% da produção 

nacional concentrada na região Nordeste (SOUZA FILHO et al, 2003), tendo o Ceará grande 

destaque, se tornando rapidamente um dos maiores produtores no país. O Ceará apresentou 

grande crescimento nas últimas duas décadas, com um salto de produção de cerca de 530 

toneladas, em 1997, para 25.915 toneladas em 2003, tornando-se o segundo lugar em produção 

nacional, logo atrás do Rio Grande do Norte, com 37.473 toneladas em 2003 (ABCC, 2004). 

O crescimento acentuado visto até 2003, fez com que a Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC) esperasse grande aumento da produção, entretanto, com a taxa 

de câmbio desfavorável e as doenças virais subsequentes, a produtividade diminuiu.  

O cultivo de camarão, que teve alta produtividade até 2003, caiu a partir de 2004, 

resultando em queda abrupta nas exportações (ROCHA; ROCHA, 2009). No ano de 2002, as 

exportações atingiram US$ 174,9 milhões, aumentando em 2003 para US$ 244,5 milhões. A 

partir deste ano, houve diminuições acentuadas e sucessivas, caindo para US$ 218,9 milhões 

em 2004, depois para US$ 191,5 milhões em 2005, outra queda para US$ 154,4 milhões, em 

2006, fechando em US$ 74,9 milhões, em 2007 (BRASIL, 2007). 

O declínio no cultivo de camarão ocorreu devido aos impactos relacionados aos 

ajustes de preços internacionais, promovendo câmbio desfavorável para a exportação, e a ação 

antidumping (combate à venda de um produto por preços abaixo do custo, prejudicando a 

produção do competidor), iniciada pelos pescadores nos Estados Unidos da América. Os dois 

fatores desfavoráveis citados foram somados à queda de produção, esta última causada pelos 

problemas com o vírus da “mancha branca”, na região sul e sudeste do país, e mionecrose 

infecciosa, na região nordeste, causando a morte de milhares de camarões no Brasil (ROCHA; 

ROCHA, 2009). 
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2.4 Impactos ambientais e socioeconômicos da carcinicultura 
 

A carcinicultura encontrou nos manguezais e estuários os ecossistemas 

considerados ideais para a instalação de empreendimentos (MELLO, 2007). A definição mais 

aceita de estuário foi proposta por Prichard (1967), segundo a qual o estuário é uma massa de 

água costeira semifechada, que mantém contato direto e permanente com o mar. Os estuários 

estão sujeitos a ação de marés, determinando oscilações no volume da água estuarina e nos 

teores de salinidade. Tais ambientes são preferidos em detrimento de outros por suas condições 

ambientais, favoráveis ao cultivo, associadas à grande disponibilidade de água salgada; para 

cada tonelada de camarão produzido são necessários, em média, entre 50 e 60 milhões de litros 

de água. As áreas desejadas são aquelas mais preservadas, com menor índice de poluição, 

geralmente coincidindo com as habitadas por comunidades costeiras, que retiram do estuário 

seu sustento (MELLO, 2007).  

A instalação de empreendimentos de carcinicultura geralmente promove danos 

significativos em áreas costeiras, razão pela qual, nos últimos anos, as discussões, 

principalmente as de cunho social, econômico ambiental, assumiram grandes dimensões, em 

caráter internacional; a vasta quantidade de publicações a respeito destes impactos pode ser 

vista em diversos países, com autores como Senarath; Visvanathan (2001), Paez-Osuna et al 

(2003) e Shanahan (2003). 

No Brasil os estudos sobre os impactos da carcinicultura são recentes, tendo a 

maioria começado nos últimos doze anos, com alguns autores como Coelho Junior; Schaeffer-

Novelli (2003), Geo International (2009), Brasil (2005a), Meireles et al (2008), Sampaio; 

Costa; Sampaio (2008) e Souza Filho et al, (2003). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) realizou em 2005 um estudo chamado Diagnóstico da carcinicultura no Estado do 

Ceará (BRASIL, 2005a), apontando a quantidade de projetos implantados, as irregularidades, 

as inconsistências e os impactos sociais e ambientais gerados pelo cultivo de camarão. Foi 

observado que dos 245 empreendimentos em operação, em instalação ou desativados no estado 

do Ceará 75 estavam sem licença ambiental alguma; 16 (6,5%) encontravam-se desativados, 

porém com licenças de instalação e operação; 120 (49%) não possuíam as licenças relativas às 

fases corretas de licenciamento; 93 (38%) possuíam a licença adequada à fase de implantação 

16 (6,5%) não disponibilizaram informação quanto à posse de licença relativa à fase de 

funcionamento (BRASIL, 2005a). 
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A Resolução nº 312 do CONAMA, de 10 de outubro de 2002, menciona vários possíveis 

impactos decorrentes da instalação da carcinicultura (BRASIL, 2002), listados abaixo e 

explicados no decorrer deste tópico: 

a) Degradação ambiental; 

b) Perda da cobertura vegetal; 

c) Redução da resiliência; 

d) Redução de áreas de proteção e berçários de organismos aquáticos nativos; 

e) Perda de refúgios de aves migratórias; 

f) Impactos de compostos, presentes nos efluentes, resultantes dos processos de 

cultivo e despesca; 

g) Alterações físico-químicas dos corpos de água circundantes; 

h) Introdução de espécies exóticas e desequilíbrio ambiental. 

Impactos podem ocorrer durante quaisquer umas das etapas, seja de instalação, 

operação ou pós-operação, em fazendas de camarão, como mostrado na TABELA 1 (PAEZ-

OSUNA, 2001 apud BRASIL, 2005a). 

 

Tabela 1 – Relação de causas e efeitos da carcinicultura sobre o ambiente em diferentes etapas. 

 

Fonte: (PAEZ-OSUNA, 2001 apud BRASIL, 2005a). 
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Um dos grandes impactos que a carcinicultura pode causar é a destruição do 

manguezal, principalmente durante a etapa de construção dos viveiros, provocando alterações 

severas na dinâmica ambiental, emvirtude das numerosas funções e serviços desempenhados 

por este ecossistema. As funções e serviços prestados pelo ecossistema manguezal podem ser 

vistos no Quadro 1 (PAEZ-OSUNA, 2001 apud BRASIL, 2005a). A pesca e mariscagem 

fornecem às comunidades ribeirinhas alimentação, com a extração para subsistência, e como 

recurso financeiro, com a venda do excedente, sendo a principal fonte de renda da população, 

que depende do manguezal para seu sustento (COELHO JUNIOR; SCHAEFFER-NOVELLI, 

2003). 

 

Quadro 1 – Funções e serviços prestados pelo ecossistema manguezal 

Fonte de matéria orgânica particulada e dissolvida para as águas costeiras 
adjacentes, constituindo a base da cadeia trófica com espécies de importância 

econômica e/ou ecológica; 
Área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies 

marinhas, estuarinas, límnicas e terrestres, além de pousio de aves migratórias; 
Proteção da linha de costa contra erosão, assoreamento dos corpos d’água 

adjacentes, prevenção de inundações e proteção contra tempestades; 
Manutenção da biodiversidade da região costeira; 

Absorção e imobilização de produtos químicos (por exemplo, metais 
pesados), filtro de poluentes e sedimentos, além de tratamento de efluentes em seus 

diferentes níveis; 
Fonte de recreação e lazer, associada a seu apelo paisagístico e alto valor 

cênico; 
Fonte de proteína e produtos diversos, associados à subsistência de 

comunidades tradicionais que vivem em áreas vizinhas aos manguezais. 
Fonte: (PAEZ- OSUNA, 2001 apud BRASIL, 2005a). 

Os viveiros de carcinicultura geralmente ficam próximos, ou mesmo dentro, de 

áreas de manguezais, ecossistemas costeiros, extremamente vulneráveis, de transição sob ação 

de marés, economicamente desvalorizados, mas nada improdutivos, de altíssisma atividade e 

dinâmica biológica, porém estão sob grande impacto devido às atividades que se desenvolvem 

ao longo do curso dos rios, bem como no seu entorno (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; 

BRASIL, 1992). 

Estudos mostram que a carcinicultura é uma das principais atividades humanas a 

causar perda dos manguezais no mundo, resultando em perda de serviços essenciais dentro dos 

ecossistemas, como os berçários de diversos organismos aquáticos, habitat, aprisionamento de 

particulas e sedimentos e proteção contra enchentes (PRIMAVERA, 2006). A principal causa 

de degradação do manguezal pela carcinicultura é a fase de construção dos viveiros, podendo 

devastar áreas de apicum e mangue, detruindo o habitat de muitas espécies (AZEVÊDO, 2006) 
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durante a etapa de abertura de canais e valas para entrada de água de abastecimento dos tanques 

e despejo de efluentes (NASCIMENTO, 1998 apud por LIMA, 2004). 

Um estudo realizado por Brasil (2005a) foi mostrado que 84,1% das fazendas 

licenciadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), nos estuários de 

Acaraú e Jaguaribe, causaram impactos ao manguezal. Mais de 25% promoveram 

desmatamento de carnaúbas e quase 14% ocuparam áreas destinadas a outros cultivos, como os 

de subsistência. 

Ainda segundo esse mesmo estudo, no rio Jaguaribe 63,6% dos viveiros de 

camarão promoveram danos de elevada magnitude ao carnaubal. Nos rios Acaraú, Coreaú e 

Timonha, 78,1%, 72,7% e 81,8% respectivamente, provocaram desmatamentos da vegetação de 

mangue  

Um dos impactos mais significativos e estudados da carcinicultura é a geração e 

lançamento de efluentes. O cultivo de organismos aquáticos demanda intervenções para 

aumentar a produtividade, como o uso de rações, antibióticos, antifúngicos, remédios ou outros 

compostos, os quais são adicionados aos tanques. Este volume de compostos somados aos 

restos de ração acumulam-se, reduzindo a qualidade de água, provocando uma rápida 

multiplicação de fitoplâncton nos viveiros, tornando indispensáveis as constantes renovações 

de água (WANG, 1990). 

As trocas de água regulares e as despescas lançam grandes volumes de efluentes, 

que carregam os compostos utilizados nas etapas de cultivo, contendo elevadas concentrações 

de nutrientes e poluentes, reduzindo a qualidade da água dos ecossistemas estuarinos (BRASIL, 

2005a). 

Segundo Figueiredo et al (2005), em estudos realizados no rio Jaguaribe, no estado 

do Ceará, os impactos provocados pelo lançamento de efluentes contínuos e das despescas da 

carcinicultura podem modificar os valores de pH, turbidez, salinidade, condutividade elétrica, 

fósforo total, clorofila a e amônia total nos corpos de água receptores. 

Estes despejos podem gerar impactos profundos ao exceder a capacidade do 

ambiente de assimilar os compostos, tornando necessário o tratamento de efluentes antes da 

deposição nos estuários (BRASIL, 2005a), o que não ocorre em muitos casos, podendo resultar 

em queda nos níveis de oxigênio dissolvido, elevação dos níveis de amônia, além de 

eutrofização (AZEVÊDO, 2006; OSTRENSKY, 2004, apud LIMA, 2004). 

Outro problema em relação aos efluentes é a presença de metabissulfito de sódio, 

utilizado por quase todas as fazendas em operação durante a despesca e por ser um composto 

altamente oxidante, diminui a concentração de oxigênio dissolvido, podendo provocar a morte 
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de diversos organismos aquáticos e liberar sulfato de sódio e dióxido de enxofre, tóxicos para 

os seres humanos (LIMA, 2004; BRASIL, 2005a). As características das águas de despejo, 

mesmo apresentando muitos compostos em comum, variam de acordo com o tipo de cultivo, as 

formas de manejo e a intensidade de produção (BOYD, 2003). 

Vários impactos são causados nos ecossistemas circundantes pelo despejo de 

efluentes, porém alguns destes são mais recorrentes, como mostrado em alguns estudos  

(KROM 1995; YAP 2002; COELHO JR; SCHAEFFER-NOVELLI, 2003): 

a) concentração e despejo de compostos tóxicos; 

b) elevação da concentração de nutrientes, como nitrogênio e fósforo; 

c) redução no nível de oxigênio dissolvido; 

d) aumento do índice de turbidez; 

e) mudanças na estrutura e dinâmica biótica. 

O enriquecimento de nutrientes, chamado de fertilização, pode causar a proliferação 

de cianobactérias, que liberam substâncias tóxicas danosas à diversos seres vivos, incluindo os 

humanos (OLIVEIRA, 2004). 

A introdução do L. vannamei, espécie exótica padrão de cultivo marinho, com alta 

taxa de crescimento e grande adaptabilidade, pode provocar riscos, como (BRASIL, 2005a): 

a) escape de indíviduos da espécie L. vannamei; 

b) competição da espécie exótica com as nativas; 

c) desequilíbrio ambiental. 

O L. vannamei apresenta alta adaptabilidade, reprodução e crescimento rápidos, 

podendo suprimir as espécies nativas por competição, gerando graves desequilíbrios ou 

transmissão de doenças nos ecossistemas estuarinos e, consequentemente, nas cadeias 

alimentares (LIMA, 2004; AZEVÊDO, 2006). 

Além dos impactos ambientais, há também os impactos sociais, como verificado 

em fazendas em países como Tailândia, Filipinas e Indonésia (GEO INTERNATIONAL, 

2009). Os danos causados ao ecossistema estuarino afetam direta ou indiretamente as 

comunidades tradicionais, sendo comum haver conflitos, muitas vezes severos, entre 

carcinicultores e comunidade. A retirada de pescadores, catadores e marisqueiras, bem como os 

impactos causados durante as etapas de instalação e operação do empreendimento são os 

motivos mais frequentes dos conflitos eventualmente ocorridos (ELIAS; PEQUENO, 2006). 

Impactos socioeconômicos também são frequentes, como os ocorridos em Aracati, 

evidenciados por Nogueira et al (2009). O empreendimento alegava empregar 

aproximadamente 3500 trabalhadores, entre os anos de 2003 e 2004, porém, segundo a 
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pesquisa realizada, constavam apenas 1154 empregados registrados entre os anos de 2005 e 

2006. Em seu Diagnóstico da Carcinicultura no Estado do Ceará, BRASIL (2005a) relata que 

dentre os municípios onde havia empreendimentos de carcinicultura houve pequena variação na 

taxa de emprego por hectare. A única região onde esta estitística não se comportou desta forma 

foi em “Jaguaribe A – Aracati”, referindo-se à extensão entre o estuário do rio Jaguaribe à 

barragem de Itaiçaba, região onde ocorreu o maior número de emprendimentos. Segundo o 

estudo, o número de empregos por hectare foi de 0,89, elevado quando comparado aos demais 

municípios estudados e a média de empregos no Estado, mostrado nos quadros 2 e 3, onde são 

mostrados geração de empregos diretos por hectare nos empreendimentos em operação com 

declaração do número de empregados. Somente estão computados as áreas dos 

empreendimentos em operação com declaração do número de empregados, excluindo-se, 

assim, os em operação com esta informação não disponível. A densidade de empregos em 

diversas regiões do Ceará estão mostradas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Número de empregos por hectare em fazendas de camarão em diversas regiões do Ceará 

 
Fonte: Brasil (2005a) 

O quando 3 mostra a densidade do númeor de empregos em regiões do litorla do 

Ceará. 

 

Quadro 3 – Número de empregos por hectare em regiões do litoral do Ceará 

 
Fonte: Brasil (2005a) 
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Segundo a mesma pesquisa, esta discrepância pode ser explicada devido à 

influência de um empreendimento, de área total 330,12 ha, contando com 400 empregos 

diretos, apresentando uma média de 1,21 empregos/ha (BRASIL, 2005a). A distribuição do 

número de empregos diretos gerados pelos empreendimentos de carcinicultura nas áreas 

estudadas é mostrada no GRÁFICO 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do número de empregos diretos gerados pelos empreendimentos de carcinicultura. 

 
Fonte: Brasil (2005a) 

O manguezal é um ecossistema que presta serviços ambientais que equilibram a 

dinâmica do estuário e é caracterizado pela alta produtividade de sua grande diversidade 

biológica, berçário de muitos organismos, contribuindo de maneira crucial para a teia alimentar 

estuarina, a qual também serve de sustento e nutrição para as comunidades tradicionais 

(SALDANHA, 2005). Essa relação de proximidade nasce da dependência das comunidades 

pelos recursos ambientais que os suprem, criando uma identidade com o estuário e o 

manguezal, conhecendo bem a fauna, a flora e a dinâmica desses ecossistemas (ALVES; 

NISHIDA, 2002). Portanto, os impactos no estuário afetam não somente os aspectos ambientais 

e socioeconômicos, como afetam o modo de vida das comunidades tradicionais, visto a ligação 

que existe entre elas e o manguezal (CARNEIRO et al, 2008). 

 



37 
 

3 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1 Caracterização dos campos de estudo 

 

A pesquisa foi aplicada às comunidades de Coácia e Palmeiras, localizadas no 

distrito de Mundaú, município de Trairi (Ilustração 1). 

 

Ilustração 1 – Localização da carcinicultura e comunidades, distrito de Mundaú, município de Trairi, Ceará 

 
Fonte: Google, 2011 

 

3.1.1 Município de Trairi 

 

Segundo a historiadora Maria Pia de Sales, Trairi nasceu como aldeia em 1608, 

com a chegada dos índios Pitiguaras às margens do rio Trairi.  

No final do Século XVII, os portugueses começaram a chegar, estabelecendo-se no 

povoado que se chamou inicialmente Nossa Senhora do Livramento. Nos meados do Século 

XVIII a ocupação portuguesa se intensifica e em 1863 é fundada a Vila de Trairi.  

A trajetória política de Trairi é marcada por muitas instabilidades, sendo alvo de 

constantes alterações, tendo sido denominado Paracuru, com a elevação à vila em 1869 pela Lei 

1235 de 27 de novembro e Vila Nossa Senhora do Livramento em 1874. O nome Trairi foi 
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confirmado pela Lei nº 1669 de 19 de agosto de 1875. A condição definitiva de município foi 

restaurada somente em 22 de novembro de 1951 com o desmembramento do município de 

Paracuru, com instalação em 25 de março de 1955. 

Trairi, em língua indígena significa peixes descendo as águas, podendo significar 

também rio das trairas (SALES, [200-?] década provável). 

De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Trairi, o município é localizado 

na região centro-norte do estado do Ceará, a cerca de 120 km da capital Fortaleza (Ilustração 

2). 

Por sua localização de proximidade do Equador, o municipio de Trairi apresenta 

uma variação de temperatura muito pequena, de 24oC de 32oC. Por este motivo é bastante 

procurado tanto pelo turista europeu como também pelo turista do sul do Brasil. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010), a 

população é de 51.422 hab, de acordo com o censo de 2010. Com uma área de 925,717 km2, 

sua densidade demográfica é de 55,55 habitantes /km2. Seu bioma é a caatinga. 

De acordo com os dados do IPECE/BRASIL (2004) o município de Trairi é 

composto por 6 distritos: 

a) A sede, Trairi; 

b) Canaã; 

c) Mundaú; 

d) Fleixeiras; 

e) Córrego Fundo; 

f) Gualdrapas. 

Os acidentes Geográficos são os rios Mundaú e Trairi, o Córrego do Tamanduá e a 

Lagoa do Criancó, de onde a população retira a água para consumo (BRASIL, 2010; 2011). 

O Município de Trairi, além da pecuária, produz: lagosta, peixe, cajú, côco, farinha 

de mandioca, mamona, feijão, cana-de-açúcar, milho, banana, manga, batata-doce, renda de 

bilros, etc. 
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Ilustração 2 – Localização do município de Trairi, Ceará 

 
Fonte: Google, 2011 

 

3.1.2 Distrito de Mundaú 

 

Mundaú tem uma população aproximada de 8.300 habitantes e sua atividade 

econômica principal é a pesca, apesar de contar também com pequeno comércio. 

De acordo com Bueno (1986) o topônimo Mundaú é uma palavra de origem tupi 

que significa rio dos ladrões ou bebedouro dos ladrões. 

Em sua obra Iracema, de 1865, o escritor cearense José de Alencar (ALENCAR, 

1965) refere-se a Mundaú com muita simpatia, ressaltando a abundância pesqueira e a beleza 

do lugar. Alencar explica o significado do nome Mundaú como sendo rio da traição, ou rio da 

cilada com origem em Mundé = cilada e Hu = rio. Já a escritora Maria Pia de Sales, em seu 

livro História do Trairí, Mundaú é descrito como rio torto. Outras fontes atribuem ao nome 

Mundaú o significado de lagoa grande. 
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Mundaú tem muitos atrativos naturais, como recifes, manguezais, lagoas 

temporárias, dunas, além do rio Mundaú. A Praia de Mundaú, a 140 km de Fortaleza e a 20 km 

de Trairi, é uma península abrigada por rochedos. Com água doce de um riacho que abastece a 

vila, é ótima para o mergulho livre e o banho de mar (Ilustração 3). 

 

Ilustração 3 – Localização do distrito de Mundaú, município de Trairi 

 
Fonte: Trairi (2011) 

 

3.1.3 Rio Mundaú, comunidades e carcinicultura 

 

3.1.3.1 Rio Mundaú 

 

O rio Mundaú nasce na serra de Uruburetama, em Itapipoca, e banha mais três 

municípios: Uruburetama, Tururu e Trairi. A foz do rio Mundaú fica no município de Trairi, na 

fronteira com Itapipoca. 

O rio Mundaú tem uma extensão total de 161 km, nascendo na porção meridional 

da Serra de Uruburetama, e atingindo o mar na Barra de Mundaú, entre os municíos de 

Itapipoca e Trairi. Sua sub-bacia hidrográfica apresenta uma área de 2.315 km2 (MACEDO, 

1981), formada pelos rios Angelim, Cruxati e Sororó. 
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Dentre as atividades desenvolvidas no estuário do rio Mundaú, predominam a 

pesca, com a constante presença de barcos nas praias (Ilustrações 4 e 5), atividades turísticas, 

com ênfase nos passeios de barcos (catamarãs) (Ilustração 6) e a carcinicultura. 

 

Ilustração 4 – Barco de pesca na região de Ponta do Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 

 

Ilustração 5 – Barcos de pesca na foz do rio Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 
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Ilustração 6 – Passeios de catamarãs, Foz do rio Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do estuário do rio Mundaú, criada em 1999, 

através do Decreto no 24.414, de 29 de março de 1999, apresenta uma área de 1.596,37 ha, e 

está localizada entre dois municípios, Trairi e Itapipoca, localizada a 173 km de Fortaleza 

(CEARÁ, 1999). 

Existem sete unidades geomorfológicas pertencentes à bacia hidrográfica do rio 

Mundaú:  

a) tabuleiros pré-litorâneos; 

b) planície fluvial; 

c) planície fluvio-marinha; 

d) maciço residual; 

e) depressão sertaneja; 

f) inselbergs. 

A vegetação encontrada é típica do ecossistema manguezal, com destaque para o 

mangue vermelho (Rhizophora mangle) e o mangue preto (Avicennia tomentosa) (CEARÁ, 

1999). 
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Brasil (2005a) identificou três empreendimentos de carcinicultura no rio Mundaú. 

Segundo os registros da SEMACE, dois deles estão registrados em Itapipoca e um em Trairi, 

sendo um deles, localizado no estuário, a fazenda de camarão de interesse neste estudo. 

Foi encontrada uma pesquisa (SANTOS; BENEVIDES, 2007) em fase de estudo 

que se propunha a estudar os impactos da carcinicultura na APA do rio Mundaú. Entretanto 

nenhum resultado foi encontrado a partir das proposições dos autores, sendo este projeto de 

pesquisa a única referência a este estudo em questão. 

Apesar do trabalho de Santos e Benevides ter como proposta estudar os impactos da 

carcinicultura na APA do rio Mundaú, seus resultados não foram publicados. Um outro 

trabalho científico, denominado “Análise de alguns parâmetros químicos de um efluente da 

despesca de um viveiro de carcinicultura que deságua no Rio Cruxati em Itapipoca – CE”, de 

autoria de Rosilene Soares de Moura, foi concluído em 2006, porém foi aplicado em uma 

região diferente do campo de pesquisa deste trabalho. Nenhum resultado sobre os aspectos 

sociais ou econômicos da carcinicultura no estuário do rio Mundaú ou ainda caracterização de 

suas águas, como proposto, foi publicado até agora. Nenhum trabalho foi encontrado sobre as 

comunidades estudadas nos levantamentos bibliográficos realizados. 

 

3.1.3.2 Comunidades 

 

Os locais pesquisados foram as comunidade Coácia e Palmeiras, ambas localizadas 

no distrito de Mundaú, município de Trairi. A razão para a escolha dessas duas comunidades 

deveu-se ao fato delas terem relação direta com o estuário do rio Mundaú, pois em ambas há 

atividade de pesca e/ou mariscagem, e por terem relação direta ou indireta com a carcinicultura 

(Ilustração 7). 

Os dados dos censos do BRASIL para as localidades não são específicos para os 

locais estudados, pois ambas são identificadas como parte de uma localidade, chamada 

Povoado Palmeiras, homônimo da comunidade estudada, porém apresentam características e 

localização distintas. O Povoado Palmeiras não possui ligações diretas ou indiretas com a 

carcinicultura. Portanto, as informações referentes estão diluídas nos índices para o município 

de Trairi, tornando inviável a caracterização socieconômica a partir do órgão supracitado. A 

comunidade Palmeiras possui 45 casas, com cerca de 121 pessoas disponíveis para as 

entrevistas e Coácia, com 102 casas, com aproximadamente 245 pessoas disponíveis para as 

entrevistas. A população das comunidades vive da pesca (Ilustração 8) e do artesanato, 

praticando também a mariscagem. 
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Tanto em Coácia como em Palmeiras, alguns pescadores e marisqueiros trabalham 

no ramo de transporte ou turismo utilizando seus barcos de trabalho, como também existem 

funcionários da carcinicultura em ambas as comunidades. 

A localização geográfica das duas comunidades, Coácia e Palmeiras é dada pelas 

coordenadas explicitadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Coordenadas geográficas das comunidades Plameiras e Coácia 

Comunidade Latitude Longitude 

Palmeiras 03º12'00.95" S 39º22'54.60" W 

Coácia 03º12'26.54" S 39º23'04.63" W 

Fonte: O autor 

 

Ilustração 7 – Localização das comunidades Coácia e Palmeiras, distrito de Mundaú 

 
Fonte: Modificado de Google, 2011 
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Ilustração 8 – Trabalho diário dos pescadore no rio Mundaú, distrito de Mundaú. 

 
Fonte: O autor 

 

3.1.3.3 Carcinicultura 

O empreendimento de carcinicultura estudado, localizado no estuário do rio 

Mundaú, apresenta uma área total de 49,96 ha, associada diretamente ao distrito de Mundaú, no 

município de Trairi. A localização da cacinicultura é dada pelas coordenadas 3º11'32.63" S de 

latitude e 39º24'24.03" W de longitude, e pode ser visualizada na ilustração 9. 

Os dados técnicos do empreendimento informados por funcionários e gerência do 

empreendimento, foram resumidos no quadro 4 abaixo. 
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Quadro 4  –Dados técnicos relevantes sobre o empreendimento 

Número de empregados com carteira assinada 48 
Número de contratados temporários (por despesca) 20 

Número de viveiros de camarão 9 
Tamanho dos viveiros 5 ha (valor aproximado) 
Área total cultivada 45 ha (valor aproximado) 
Espécies cultivadas Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) 

Etapa do ciclo de vida do camarão produzido Engorda de pós-larvas 
Origem dos camarões Fortaleza 

Período total de maturação 90 a 120 dias (período aproximado) 

Processo de maturação 
Observação => maturação => 

crescimento e engorda 
Período de despescas 15 dias durante a época 

Pontos de controle de água 
Bombas de entrada, sistemas de 

distribuição de entrada, viveiros, valas de 
distribuição de saída, canais de saída 

Fonte: O autor 

 

Ilustração 9 – Localização do empreendimento de carcinicultura, distrito de Mundaú 

 
Fonte: Modificado de Google, 2011 

 

3.2 Métodos da Pesquisa 

 

O desenvolvimento da pesquisa deu-se em duas etapas: 

a) Entrevistas com a população das comunidades; 

b) Coleta e análises de água. 
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A primeira etapa visou realizar o reconhecimento da realidade local, socialização e 

aproximação com a área de estudo, bem como obter informações sobre os impactos 

relacionados ao empreendimento e a relação entre carcinicultores e comunidade. Foram 

realizadas observações e entrevistas gravadas. A Segunda etapa compreendeu as coletas e 

análises da água do estuário do rio Mundaú. 

 

3.2.1 Primeira etapa da Pesquisa – Entrevistas abertas e semi estruturadas 

 

Foram realizadas entrevistas com a população local para obtenção de informações 

sobre os impactos relacionados ao empreendimento e a relação entre carcinicultores e 

comunidade. 

Para identificar as áreas de estudo e a realidade local das comunidades, foram 

realizadas obervações, consideradas também como forma de coleta de dados para obter 

informações sob certos aspectos da realidade, obrigando o pesquisador a ter contato direto com 

a realidade a que se pretende estudar. A observação assistemática é uma forma de coleta de 

informações na qual o pesquisador registra fatos da realidade sem planejamento, geralmente 

empregada em análises exploratórias sobre a área a ser estudada (LAKATOS; MARCONI, 

1996). 

Dentre as formas de entrevistas mais comum para obter dados sociais destacam-se a 

entrevista semi-estruturada e a aberta (MINAYO, 1993). O objetivo de gravar cada uma das 

entrevistas, quando permitido pelo entrevistado, era manter a naturalidade e fluidez das 

informações. 

O objetivo das entrevistas abertas foi obter informações sobre a realidade local, 

sobre o modo de vida dos pescadores, catadores e marisqueiros e deficiências de infraestrutura 

da comunidade. A entrevista aberta é comumente utilizada quando o entrevistador pretende 

obter grande quantidade de informações sobre um determinado tema, tendo a visão do 

entrevistado como referência. Este tipo é utilizada geralmente para compreender 

especificidades socioculturais (MINAYO, 1993). 

O objetivo das entrevistas semi-estruturadas foi obter informações sobre aspectos 

socioeconômicos da população bem como sua relação com a carcinicultura. As entrevistas do 

tipo semi-estruturadas reúnem perguntas abertas e fechadas, criando a possibilidade de debater 

sobre um determinado tema (MINAYO, 1993). Neste tipo o entrevistador segue um conjunto 

de questões, as quais devem ser previamente definidas, como em um questionário, mas 

aplicado de forma similar a uma conversa informal. Esta forma de entrevista é muito utilizada 
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quando se deseja delimitar o volume das informações, direcionando a entrevista para o tema 

proposto, com perguntas relevantes sobre o tema (MINAYO, 1993). Sabe-se que motivações, 

bem como valores e crenças não podem ser reduzidos às questões quantitativas, pois requerem 

noções particulares. Entretanto, sabe-se também que dados quantitativos e os qualitativos se 

complementadm em uma pesquisa (MINAYO, 1993). 

As entrevistas abertas foram realizadas com membros das duas comunidades 

pesquisadas e alguns membros da sede do distrito de Mundaú. Os entrevistados nas duas 

comunidades foram: pescadores ativos, pescadores aposentados, catadores, marisqueiras e 

funcionários da carcinicultura. 

Dentre os entrevistados na sede em Mundaú estavam diretores da Associação 

Ambiental e Cultural do Mundaú, pescadores ativos e pescadores aposentados. As entrevistas 

semi-estruturadas foram realizadas somente com membros das duas comunidades de Palmeiras 

e Coácia. 

Os entrevistados foram pescadores ativos, pescadores aposentados, catadores, 

marisqueiras e funcionários da carcinicultura. Durante a pesquisa foram entrevistadas apenas 

pessoas acima de 18 anos, portanto crianças que trabalham nestas áreas não foram 

contabilizadas. 

Foram entrevistados também pescadores aposentados porque apesar de sua 

aposentadoria, a maior parte deles continua pescando diariamente. 

As entrevistas abordaram uma série de questões visando conhecer o perfil e a 

realidade sócioeconômica dos entrevistados, bem como suas opiniões sobre os impactos 

causados pela carcinicultura. 

São mostrados aqui os questionamentos levantados nessa primeira parte da 

pesquisa para o estudo dos aspectos sócioeconômicos das comunidades em relação ao 

empreendimento de carcinicultura. 

Os questionamentos levados a efeito foram: 

a) identificação do entrevistado, com perguntas sobre a sua profissão, estado civil, 

idade, comunidade em que vive, identificação da família, com questionamentos 

sobre o número de pessoas da família e agregados que moram na casa, situação da 

residência. 

b) escolaridade da família e agregados; 

c)  quais os meios de locomoção utilizados pela família; 

d) alimentação, com perguntas sobre quantas refeições costumam fazer por dia, 

qual o tipo de alimentação, de onde vem os alimentos; 
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e) quais atividades profissionais são desenvolvidas pela família; 

f) qual a remuneração mensal dos entrevistados; quem trabalha na casa, recebe 

algum auxílio governamental, mora algum aposentado(a) na moradia; 

g) infra-estrutura: fonte de abastecimento d’água, se a água é tratada, possuem 

instalações sanitárias, há coleta do lixo produzido na comunidade; 

h)  a saúde na comunidade: 

 – quais as doenças e agravos mais freqüentes na família, existe posto de saúde na 

comunidade,  

i) meio ambiente e carcinicultura: 

– existem projetos relacionados ao meio ambiente, como eles percebem e entendem 

a carcinicultura, a carcinicultura causa problema, a vida das pessoas melhorou ou 

piorou depois da chegada da carcinicultura, a carcinicultura tem trazido benefícios 

para os pescadores, catadores ou marisqueiras, tem acontecido alguma competição 

ou conflito pelo espaço entre pescadores, catadores ou marisqueiras e 

carcinicultores, 

j) houve alguma mudança na pesca ou coleta depois da chegada da carcinicultura; 

k)  houve aumento do número de pessoas empregadas na carcinicultura nos últimos 

anos; 

l) houve ou não perda do mangue. 

O roteiro para as entrevistas semiestruturadas com os questionamentos relevantes 

ao aspecto socioeconômico da pesquisa, é apresentado no Apêndice 1. 

 

3.2.2 Segunda etapa da Pesquisa – Coletas e Análises de Água 

 

As análises realizadas nas amostras de água objetivaram verificar parâmetros 

físicos-químicos de qualidade da água para identificar o impacto dos efluentes da carcinicultura 

nas águas do estuário e comparar os parâmetros obtidos aos existentes na Resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) número 357/2005 (BRASIL, 2005). 

As coletas de água foram realizadas em três pontos (Ilustração 10): canos de saída 

de efluentes da carcinicultura (1) (Ilustração 11), bombas de entrada de água da carcinicultura 

(2) (Ilustração 12) e estuário do rio Mundaú (3) (Ilustração 13). 
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Ilustração 10 – Pontos de coleta de água no rio Mundaú, distrito de Mundaú 

 
Fonte: Modificado de Google, 2011 
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Ilustração 11 – Ponto de coleta de água –saída dos efluentes do empreendimento, Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 

 

Ilustração 12 – Ponto de coleta de água – bombas de entrada de água do empreendimento, Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 
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Ilustração 13 – Ponto de coleta de água – estuário do rio Mundaú, Mundaú, Trairi 

 
Fonte: O autor 

O quadro 5 abaixo mostra os detalhes dos pontos de coleta. 

 

Quadro 5 – Pontos e coordenadas dos locais de coleta de água. 

PONTO DE COLETA DAS AMOSTRAS 
POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
(COORDENADAS) 

Entrada de água para os viveiros Lat: 03°11'24.02"S Long: 39°24'19.29"W 
Saída de efluentes dos viveiros Lat: 03°11'34.53"S Long: 39°24'31.90"W 
Estuário Lat: 03°11'10.06"S Long: 39°22'52.04"W 

Fonte: O autor 

A escolha das datas de coleta de água nos meses de dezembro e janeiro deveu-se à 

produção do ano de 2011. Segundo as informaçôes da gerência do empreendimento e dos 

funcionários entrevistados, as atividades diminuem entre os meses de fevereiro a maio, 

iniciando um novo ciclo de produção em junho, ocorrendo despescas seletivas entre agosto e 

outubro e as despescas totais entre a primeira semana de novembro e a segunda semana de 

janeiro. Portanto, os meses de dezembro e janeiro estavam dentro do período de maior 

produtividade, onde o nível de nutrientes na água de efluentes seria máximo, para assim 

realizar as coletas quando houvesse o mais altos potenciais de geração de impactos na 

qualidade da água do estuário. 

As amostras de água foram coletadas para análise dos seguintes dados: 

a) temperatura da água, pH, condutividade e salinidade; 
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 – essas medidas foram realizadas com o auxílio de uma sonda multi-

paramétrica YSI 556 MPS; 

b) oxigênio dissolvido; 

– as coletas de água para análise de oxigênio dissolvido foram realizadas 

utilizado frascos de DBO com tampa esmerilhada. Imediatamente após a 

coleta, foram adicionados os reagentes para fixação do oxigênio, conforme o 

método de Winkler (APHA, 2005); 

c) fósforo total e nitrogênio total; 

– as amostras de água para determinação dos teores fósforo total e nitrogênio 

total foram coletadas em garrafas de 500 mL e mantidas em refrigeração até a 

chegada no laboratório. Foi realizada a digestão simultânea do fósforo e 

notrogênio de acordo com o método da oxidação alcalina com persulfato de 

magnésio (GRASSHOFF; EHRHARD; KREMLIN, 1983); 

d) turbidez, nitrogênio, nitrito, nitrato, fósforo e clorofila, 

– Nas análises de turbidez utilizou-se um turbidímetro. As análises de amônia, 

nitrito, nitrato e clorofila seguiram os métodos de fenato, diazotação, coluna 

redutora de cádmio e espectrofotométrico, respectivamente (AMINOT; 

CHAUSSEPIED, 1983) 

Todas as análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGA) do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Foram calculados os valores mínimos, máximos, as médias e desvio padrão de cada 

parâmetro, bem como foram comparados os dados obtidos aos índices de qualidade de água 

presentes na Resolução CONAMA no 357/2005 (BRASIL, 2005). 

O quadro 6 mostra o resumo das atividades realizadas nas duas etapas de pesquisa 

do trabalho. 

 

Quadro 6 – Descrição das etapas nos locais de estudo 

ETAPAS ATIVIDADE 
1ª - Março 2011 Observações, reconhecimento e entrevistas 
2ª – Julho, setembro e outubro 
2011 

Observações, reconhecimento, entrevistas  com 
instrumental e gravações de áudio 

3ª - Dezembro 2011 Coletas e análises de água 
4ª - Janeiro 2012 Coletas e análises de água 

Fonte: O autor 
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4 RESULTADOS – ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

4.1 Aspectos sócioseconômicos 

 

Este estudo seria inicialmente realizado somente através de entrevistas estruturadas, 

com a entrega de questionários, modificados a partir do questionário original, de QUEIROZ 

(2007), mas um importante aspecto social veio à tona. Em uma visita de reconhecimento foi 

realizada uma consulta rápida aos membros da comunidade Coácia sobre a escolaridade dos 

moradores, recebendo pronta resposta: “a maior parte das pessoas aqui e na (comunidade) 

Palmeiras não sabem nem ler nem escrever”. Quando consultados, os moradores da segunda 

comunidade confirmaram esta afirmação. Em virtude destas informações, o que dificultaria ou 

inviabilizaria, em alguns casos, a aplicação de questionários, foi optado por manter o 

questionário, porém como roteiro de entrevistas. Para as entrevistas foram considerados 

somente as pessoas com idade igual ou maior que 18 anos. 

Na comunidade Palmeiras foram abordadas 19 famílias, tendo se voluntariando um 

representante de cada família para participar das entrevistas. Nas 45 residências da 

comunidade, estima-se, aproximadamente 121 pessoas em idade acima de 18 anos, assim o 

percentual de entrevistados seria de cerca de 15,7% do total de habitantes ativos. 

Na comunidade Coácia foram abordadas 45 famílias, tendo se voluntariando um 

representante de cada família para participar das entrevistas. Nas 102 residências da 

comunidade, estima-se, aproximadamente 245 pessoas em idade acima de 18 anos, assim o 

percentual aproximado de entrevistados seria de cerca de 18,4% do total de habitantes ativos. 

Os questionamentos iniciais tinham como objetivo conhecer o perfil dos 

entrevistados. Assim as primeiras perguntas indagavam sobre o nível de escolaridade, o sexo, a 

idade, o estado civil. 

As comunidades Coácia e Palmeiras, previamente citadas serão chamadas apenas 

de Coácia e Palmeiras, deste ponto em diante, ao longo dos resultados, para mais fácil 

compreensão e leitura dos dados a seguir 

Os resultados obtidos para Palmeiras e Coácia são mostrados nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 2 – Identificação dos entrevistados de Palmeiras, por sexo. 

 
Fonte: O autor 

 

Gráfico 3 – Identificação dos entrevistados de Coácia, por sexo. 

Sexo dos entrevistados de Coácia

Homens: 41

Mulheres: 4

 
Fonte: O autor 

Nas duas comunidades observa-se a predominância do sexo masculino entre os 
entrevistados. 

Os Gráficos 3 e 4 ilustram o estado civil dos entrevistados nas duas comunidades 

 
Gráfico 4 – Identificação dos entrevistados de Palmeiras, por estado civil. 

Estado civil dos entrevistados de Palmeiras

Casados: 14

Solteiros: 4

Separados: 1

 
Fonte: O autor 

94,74% 
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Gráfico 5 – .Identificação dos entrevistados de Coácia, por estado civil. 

 
Fonte: O autor 

Nesses primeiros itens questionados, percebe-se que nas duas comunidades os 

entrevistados são, em sua grande maioria do sexo masculino e casados. Esses dados são 

relevantes quando se deseja investigar o perfil sócioeconômico, as condições de vida das 

pessoas. Os casados mostraram, por exemplo, ter um perfil financeiro melhor do que os 

solteiros, em virtude da renda familiar ser resultado dos ganhos do casal. 

Os resultados das entrevistas mostrou que a população das comunidades 

pesquisadas é predominantemente jovém, com a maioria na faixa etaria compreendida entre 18 

a 39 anos, como pode ser visto no gráfico 6 abaixo. 

 

Gráfico 6 – Faixa etária dos entrevistados de Coácia e Palmeiras. 

 
Fonte: O autor 

 

88,88...% 
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O resultado das entrevistas sobre o quesito escolaridade, confirmou as informações 

iniciais, mostrando que dos 64 entrevistados, 40 pessoas, correspondendo a 62,5% do total, 

eram analfabetos ou semi-analfabetos, sendo 12(18,75%) de Palmeiras e 28(43,75%) de 

Coácia, como explicitado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Escolaridade da população de Coácia e Palmeiras 

Comunidades  Analfabetos / Semi 
analfabetos 

Percentual 
(%) 

Coácia 28 43,75 
Palmeiras 12 18,75 
Total 40 62,5 
Fonte: O autor 

As respostas à questão sobre as atividades profissionais remuneradas que são 

desenvolvidas pelas famílias mostrou que a maioria vive da pesca ou da mariscagem, ou ambas.  

Das 64 pessoas entrevistadas nas duas comunidades, 28 (43,75%) são pescadores, 8 

(12,5%) são funcionários da carcinicultura, 11 são marisqueiros (17,18%) e 17 (26,26%) são 

pescadores e marisqueiros.  

Para fins de melhor entendimento, torna-se necessário esclarecer que: pescadores 

são todos aqueles que vivem da pesca de peixes; marisqueiros são todos aqueles que vivem da 

coleta de caranguejos, conhecida como mariscagem. Funcionários da carcinicultura são todos 

aqueles que possuem trabalho fixo, com carteira assinada, no empreendimento de 

carcinicultura. Nos mais variados setores de trabalho; pescadores/marisqueiros são todos 

aqueles que vivem de mariscagem, mas que em algumas épocas, pescam e mariscam com igual 

dedicação ou executam apenas uma das duas atividades como forma de sustento. 

A tabela 4 abaixo ilustra esse perfil profissional dos entrevistados. 

 

Tabela 4 – Perfil profissional dos entrevistados de Coácia e Palmeiras 

Atividade  Valores Percentual 
(%) 

Pescador 28 43,75 
Func. Carcin. 8 12,5 
Marisqueiro 11 17,19 
Pesc./Marisq. 17 26,56 
Total 64 100 

Fonte: O autor 

Os indivíduos que se identificaram como pescadores e marisqueiros, afirmaram que 

pescam para complementar a renda ou pelo declínio da população de caranguejos que vem 

ocorrendo nos últimos anos. Segundo as declarções dessas pessoas, em entrevistas abertas, a 
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mariscagem indiscriminada, a coleta de fêmeas e indivíduos imaturos, bem como o desrespeito 

ao período de defeso são as razões para este declínio. 

Ainda em relação à atividade profissional, foi observado que dos 28 pescadores, 9 

são aposentados (4 de Palmeiras e 5 de Coácia), portanto apenas 19 pescadores (13 de 

Palemeiras e 6 de Coácia) vivem exclusivamente da pesca. Os aposentados pescam apenas para 

o consumo famíliar. 

Os funcionários da carcinicultura totalizaram 8 (2 da Palmeiras e 6 da Coácia). 

Segundo a gerência da carcinicultura, 48 funcionários estão atualmente empregados de modo 

direto, sendo 2 deles técnicos contratados e os outros 46, funcionários das duas comunidades. 

Destes funcionários, apenas 2 pertencem à Palmeiras e os outros 42 à Coácia, segundo 

informações dos mesmos e dos demais funcionários entrevistados. Portanto foram entrevistados 

8 (17,39%) dos 46 funcionários do empreendimento de carcinicultura. 

As respostas ao questionamento sobre os rendimentos famíliares mostraram que 

dos 64 dos entrevistados 31, ou seja 48,43%, tem renda entre R$ 200,00 a R$ 400,00, cerca de 

meio salário mínimo; 23, o que corresponde a 35,93% ganham entre R$ 400,00 e R$600,00 

cerca de 1 salário mínimo; e 10, representando um percentual de 15,62%, ganham entre R$ 

600,00 e R$ 1000,00, cerca de um e meio salário mínimo, dentre os quais, 8 são os funcionários 

supracitados da carcinicultura. Estas respostas estão mostradas no gráfico 7 

 

Gráfico 7 – Rendimentos familiares nas duas comunidades 

200 reais a 400 reais: 31 pessoas

400 reais a 600 reais: 23 pessoas

600 reais a 1000 reais: 10 pessoas

Fonte: O autor 

 

 

48,43% 

35,93% 

15,62% 
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Quando questionados sobre a estrutura de suas casas, todos os entrevistados 

afirmaram morar em casas de alvenaria e telha. Quando questionados sobre o piso das casas 

houve uma diferença: 17 (26,56%) das pessoas entrevistadas possuem em suas casas pisos de 

cerâmica, sendo 8 deles funcionários da carcinicultura. Ainda no âmbito da infraestrutura das 

residências, pode-se perceber que somente os funcionários da carcinicultura possuíam casas 

com 8 ou 9 cômodos, o máximo de cômodos observados nas casas dos entrevistados. 

Um dos questionamentos feito às populações das duas comunidades, disse respeito 

ao modo de deslocamento dessas pesoas. As respostas a esse tipo de questionamento podem ser 

vistas nos gráficos 8 e 9. 

 

Gráfico 8 – Meios de transporte utilizado pelos entrevistados de Palmeiras 

 
Fonte: O autor 
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Gráfico 9 – Meios de deslocamento na comunidade Coácia 
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Fonte: O autor 
 

Dentre os entrevistados das duas comunidades sobre a questão dos meios de 

deslocamento, as respostas mostraram que a maioria das pessoas usa o barco ou a canoa para 

sua locomoção, o que é bastante razoável, já que a população é formada por pescadores e/ou 

marisqueiros, em sua maioria. 

Onze entrevistados em Coácia e sete em Palmeiras têm veículo próprio (carro ou 

moto). Desses, oito são funcionários da carcinicultura, sendo seis em Coácia e dois em 

Palmeiras. 

Não existe transporte público nas duas comunidades. 

Ainda com relação à qualidade de vida das pessoas, os 64 entrevistados foram 

questionados sobre o destino dado ao lixo produzido pelas comunidades. 

Quando questionados sobre a coleta de lixo, todos eles afirmaram não haver coleta 

de lixo. 

Os 64 entrevistados das duas comunidades afirmaram que queimam ou enterram 

seus lixos. Entretanto do que foi observado nas comunidades, mencionado em entrevistas 

abertas e respondido em entrevistas semi-estruturadas, pode-se perceber que existia acúmulo de 

lixo em locais públicos, além da deposição no mangue. 
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Quando perguntados sobre a deposição do lixo em outros locais, um total de 9 

entrevistados (14,96%) mencionou sobre o lixo jogado em locais públicos e 30 entrevistados 

(46,87%) relataram haver deposição de lixo no mangue. A TABELA 5 mostra as informações 

das duas comunidades sobre essa questão. 

 

Tabela 5 – Observaçoes das Comunidades sobre o destino do lixo 

Destino do lixo Comunidades 
Incinerado ou 
enterrado 

Acumulação nos 
locais públicos 

Deposição no 
mangue 

Palmeiras 19 4 12 
Coácia 45 5 18 
Fonte: O autor 

No quesito saúde, as doenças e agravos mais freqüentes nas famílias, segundo 12 

do total dos 64, entrevistados foram hipertensão e diabetes e o atendimento para os problemas 

de saúde é feito no posto de saúde, já que não existem hospitais nas duas comunidades. 

Com relação aos questionamentos sobre a alimentação, a maioria das pessoas nas 

duas comunidades, num total de 54 pessoas, mais de 84% afirmaram fazer tres refeições por 

dia.  

Os alimentos consumidos vêm da pesca e do comércio, sendo que apenas 6 

entrevistados, cerca de 9%, não usam a pesca como fonte de sustento. Dos 64 entrevistados das 

duas comunidades, 58 pessoas, mais de 90%, relataram que negociam com o pescado/mariscos. 

Dentre os que negociam o produto da pesca ou mariscagem, 47 compram e vendem o pescado, 

enquanto 11 apenas compram. Os pescadores aposentados pescam apenas para o consumo das 

próprias famílias. 

Em relação ao meio ambiente, todos os 64 moradores, afirmaram conhecer a 

existência de projetos ambientais no município. Quando questionados sobre o conhecimento do 

período de defeso, todos responderam positivamente à pergunta, porém, quando perguntados se 

respeitavam o defeso, 24 pessoas (37,50%), todas de Coácia, afirmaram que conhecem, mas 

que não respeitam, pois precisam sustentar suas famílias, enquanto 40 (62,50%) afirmaram que 

conhecem e respeitam. O gráfico 10, abaixo, ilustra esses questionamentos. 
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Gráfico 10 – Questionamento para as duas comunidades sobre o período do defeso 

Conhecem e respeitam o defeso: 

40

Conhecem, mas não respeitam o 

defeso: 24

Fonte: O autor 

No gráfico 10 pode ser visto o que alguns dos entrevistados responderam quanto ao 

conhecimento, respeito e desrespeito ao defeso. Estes dados corroboram com o depoimento em 

áudio de diversos entrevistados quando questionados sobre o defeso. Eles afirmaram que 

conhecem, mas que precisam pescar. Alguns deles se tornaram, ao longo do tempo, 

marisqueiros e pescadores pela necessidade, enquanto outros se tornaram por opção. 

Os moradores foram questionados sobre como vêem e percebem a carcinicultura na 

vida das pessoas. Questionamentos importantes sobre o efeito da carcinicultura na saúde das 

pessoas, no meio ambiente, e no aumento da oferta de empregos foram levados para as duas 

comunidades. 

Em Palmeiras, dos 19 entrevistados apenas uma pessoa (cerca de 5,3%) respondeu 

que a carcinicultura afeta a saúde das pessoas e uma outra (cerca de 5,3%) acha que prejudica o 

o meio ambiente.  

Com relação à oferta de empregos, segundo os depoimentos dos entrevistados, a 

carcinicultura logo no início de sua instalação, que data de aproximadamente 12 anos atrás, 

contratou muitos dos funcionários da antiga salina. 

Do total dos 64 entrevistados nas duas comunidades, 46 pessoas são de opinião que 

a oferta de empregos cresceu com a carcinicultura. Isso corresponde a um percentual de 72%, 

aproximadamente. Além disso, 27 pessoas, cerca de 42% do total de entrevistados, das duas 

comunidades relataram que membros da família estão sendo também beneficiados com 

empregos na carcinicultura. 

37,5% 

62,5% 
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Os entrevistados afirmaram ainda que durante as despescas a carcinicultura contrata 

funcionários temporários, ou seja, nesse período aumenta a oferta de empregos.  

O gráfico 11 mostra as respostas dos entrevistados de Palmeiras sobre a percepção 

dos efeitos da carcinicultura, respondendo sobre efeitos na saúde, meio ambiente e oferta de 

empregos. 

 

Gráfico 11 – Respostas dos 19 entrevistados de Palmeiras sobre a percepção dos efeitos e o enntendimento da 
carcinicultura 

 
Fonte: O autor 

Em Coácia, com 45 entrevistados, não houve a ocorrência de respostas sobre 

prejuízos à saude causados pela carcinicultura. Apenas uma pessoa considera que a 

carcinicultura traz prejuizos ao meio ambiente. 44 pessoas, cerca de 98% admite que a 

carcinicultura proporcionou uma maior oferta de emprego para os moradores da comunidade. 

Estes resultados podem ser vistos no gráfico 12. 

 
Gráfico 12 – Respostas dos 45 entrevistados de Coácia sobre a percepção dos efeitos e o enntendimento da 
carcinicultura 

 
Fonte: O autor 

O gráfico 13, abaixo mostra os percentuais totais de todos os 64 entrevistados. 
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Gráfico 13 – Respostas dos 64 entrevistados das duas comunidades sobre a percepção e o enntendimento da 
carcinicultura 

 
Fonte: O autor 

 
Das respostas obtidas sobre os aspectos sociais e econômicos abordados com os 

moradores das duas comunidades, os resultados sugerem, em geral, uma melhora na qualidade 

de vida das pessoas, proporcionada pela carcinicultura. 

Quando questionados sobre a ocorrência de conflitos, de qualquer gênero, com a 

carcinicultura, todos os 64 afirmaram não haver nenhum tipo de conflito entre comunidades e 

criadores de camarão. 

Quando questionados se houve alguma mudança na pesca e na coleta depois da 

chegada da carcinicultura 62 pessoas (96,87%) afirmaram não ter havido diferenças, destas 18 

(28,12%) de Palmeiras e 44 (68,75%) de Coácia; e 2 pessoas (3,12%) afirmaram ter havido 

morte de peixes, sendo uma pessoa em Palmeiras (1,56%) e uma pessoa em Coácia (1,56%). 

Estes questionamentos estão resumidos na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Mudanças na pesca e na coleta depois da chegada da carcinicultura 

Possíveis danos Coácia Palmeiras 
Sem mudanças na pesca/coleta 44 18 
Morte de peixes 1 1 

Fonte: O autor 

Nos depoimentos, os entrevistados também relataram não ter havido perda do 

mangue. 

Do total dos 64 entrevistados, 38 (59,37%) afirmaram que a carcinicultura 

melhorou muito a vida das pessoas. Desses 38 entrevistados, 35 (54,68%) eram de Coácia e 3 

(4,68%) de Palmeiras; 17 (26,56%) do total dos entrevistados, acharam que a vida melhorou. 

Dentre esses 8 (12,5%) eram de Palmeiras e 9 (14,06%) de Coácia; 7 entrevistados (10,93%) 

acharam que não houve diferença na vida das pessoas. Todas essas 7 pessoas pertenciam à 
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comunidade Palmeiras. Uma pessoa de Palmeiras (1,56%) acha que a vida piorou e uma pessoa 

de Coácia (1,56%) não respondeu a esta pergunta. O gráfico abaixo, mostra o percentual de 

respostas do total dos 64 entrevistados das duas comunidades. 

 
Gráfico 14 – Respostas das duas comunidades sobre a influência da carcinicultura na melhoria de suas vidas 

 
Fonte: O autor 

 
4.2 Resultados e Discussão das Análises de Água 
 

De acordo com o Artigo 2º da Resolução CONAMA 357/05 as águas são definidas 

como: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 e inferior a 30; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30; 

Verificou-se que a salinidade encontrada nas amostras esteve acima de 37, sendo 

portanto enquadrada como água salina. 

O Artigo 5º da mesma resolução divide as águas salinas em classes de acordo com 

suas finalidades. Segundo este Artigo, as águas do estuário do rio Mundaú se enquadram como 

Classe 1, em virtude de sua finalidade. 

As águas classificadas como Classe 1, podem ser destinadas: 

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 

2000; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

Foram analisados os parâmetros: turbidez, pH, temperatura da água (ºC), 

condutividade (ms/cm), salinidade, oxigênio dissolvido (mg/L), nitrogênio amoniacal (mg 
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N/L), nitrito (mg N/L), nitrato (mg N/L), nitrogênio total (mg N/L), fósforo total (mg P/L) e 

clorofila “a” (ug/L). 

Os dados obtidos, bem como os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

357 de 2005, alterada pela Resolução CONAMA 397/08 para cada um destes parâmetros 

podem ser verificados na tabela 7. 
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Dos parâmetros analisados, três apresentaram-se fora dos limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357 de 2005, alterada pela Resolução CONAMA 397/08: os valores 

de fósforo total (em todos os pontos), pH (entrada e saída do empreendimento de 

carcinicultura) e oxigênio dissolvido (em todos os pontos de coleta). Os demais parâmetros 

estavam de acordo com a Resolução (nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato) ou não existem 

limites estabelecidos na Resolução em questão (turbidez, temperatura da água, condutividade, 

salinidade, nitrogênio total e clorofila “a”). 

Turbidez 

A turbidez é definida como a medida de diminuição de intensidade que a luz sofre 

ao atravessar uma determinada amostra de água, causada pela presença de partículas em 

suspensão, diminuindo a penetabilidade luminosa (MEDEIROS, 2003). 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 11,2 Unidade de Turbidez (UNT) (mínimo) e 35,4 UNT (máximo), com média de 22,96 

UNT. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 33,0 

UNT (mínimo) a 60,0 UNT (máximo), com média de 43,24 UNT. 

Os valores de turbidez obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 6,6 UNT 

(mínimo) a 14,7 UNT (máximo), com média de 11,06 UNT. 

Os valores de turbidez nos pontos de entrada e saída de água da carcinicultura 

variaram entre 11,2 UNT a 35,4 UNT, com média de 22,96 UNT na entrada; e entre 33,0 UNT 

a 60,0 UNT, com média de 43,24 UNT na saída. 

Os elevados valores de mínimos e máximos obtidos nesses dois pontos em relação 

ao estuário (mínimo de 6,6 UNT; máximo de 14,7 UNT e média de 11,06 UNT) deve-se à 

sucção gerada pelas bombas de entrada de água no empreendimento de carcinicultura aumenta 

o valor de turbidez da água ao revolver o sedimento próximo, aumentando a quantidade de 

partículas na água. Os valores elevados de turbidez no ponto de saída de água provavelmente 

estão relacionados a quantidade de sólidos em suspensão, provenientes dos viveiros de 

camarão, oriundos da alimentação e excreção dos crustáceos. 

Não há limites estabelecidos para este parâmetro na Resolução CONAMA 357/05. 

pH 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 8,22 (mínimo) a 8,77 (máximo), com média 8,44. 
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Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 7,82 

(mínimo) a 8,50 (máximo), com média 8,11. 

Os valores de pH obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 8,58 (mínimo) 

e 8,91 (máximo), com média 8,73. 

Segundo o CONAMA 357/05, os limites estabelecidos para pH oscilam entre 6,5 e 

8,5. Foi verificado que os valores de máximo na entrada do empreendimento de carcinicultura 

(8,77) e os valores de mínimo e máximo (8,58 e 8,91, respectivamente) no estuário do rio 

Mundaú estavam em desacordo com a Resolução supracitada. 

Segundo Esteves (1998), fatores como períodos chuvosos, estiagem ou ainda 

processos metabólicos de organismos aquáticos podem influenciar nos valores de pH de um 

corpo de água. É importante ressaltar que variações no pH podem influenciar as comunidades 

fitoplanctônicas bem como ser influenciado por elas, através dos processos de fotossíntese, 

reduzindo os víveis de CO2 na água, elevando os níveis de pH. 

Temperatura da água (ºC) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 25,12 ºC (mínimo) a 26,41 ºC (máximo), com média de 25,86 ºC. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

25,27 ºC (mínimo) a 26,69 ºC (máximo), com média de 26,20 ºC. 

Os valores de temperatura da água obtidos no estuário do rio Mundaú variaram 

entre 25,02 ºC (mínimo) e 26,97 ºC (máximo), com média de 26,15 ºC. 

A temperatura da água, embora não tendo limites estabelecidos pelo CONAMA 

357/05, é um fator de extrema importância no equlíbrio de organismos nas comunidades 

aquáticas, em virtude de sua influência no metabolismo, crescimento e reprodução (FREIRE, 

2000).  

A elevação de temperatura pode causar o aumento das taxas de reações, sejam elas 

químicas ou biológicas, sendo o calor um agente catalisador, além da diminuição da 

solubilidade dos gases, como o oxigênio. Portanto, temperaturas muito elevadas podem levar á 

diminuição no oxigênio dissolvido. Os valores obtidos mostram que a temperatura oscilou entre 

25,02 ºC (valor mínimo obtido) e 26,97 ºC (valor máximo obtido), permanecendo próximo à 

faixa de temperatura média regional, entre 26 ºC e 30 ºC. 

Salinidade 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 38 (mínimo) a 38,31 (máximo), com média 38,06. 
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Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

37,00  (mínimo) a 42,00 (máximo), com média 39,56. 

Os valores de salinidade obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 37,00 

(mínimo) e 38,27 (máximo), com média 37,69. 

A alta salinidade ocorre devido a elevada influência da água marinha proveniente 

das marés e ao período em que as amostras foram coletadas, durante os meses de dezembro e 

janeiro, período de estiagem com pouca ou nenhuma ocorrência de chuvas. Por se tratarem de 

água com forte influência marinha, os valores de salinidade foram elevados, variando entre 37 

(valor mínimo encontrado nas amostras) e 42. 

Não há limites estabelecidos para os valores de salinidade na Resolução CONAMA 

357/05. 

Condutividade (ms/cm) 

A condutividade elétrica é dada pela capacidade de uma amostra de água em 

conduzir a corrente elétrica. Este parâmetro está diretamente relacionado à salinidade, pois 

quanto maior a presença de sais em um corpo de água, maior a dissociação dos sais em 

eletrólitos, elevando a condutividade das amostras em questão. Por consequência, quanto 

menor o teor de sais, menor a salinidade e menor a condutividade da água. 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 50,44 ms/cm (mínimo) a 57,51 ms/cm (máximo), com média 56,03 ms/cm. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

55,22 ms/cm (mínimo) a 62,68 ms/cm (máximo), com média 59,32 ms/cm. 

Os valores de condutividade obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 

55,22 ms/cm (mínimo) e 57,85 ms/cm (máximo), com média 56,27 ms/cm. 

Em virtude da influência marinha e consequentemente da elevada salinidade, os 

valores de condutividade permaneceram altos em todas as amostras, variando entre 50,44 

(menor valor encontrado) a 62,68 (maior valor encontrado). 

Não há limites estabelecidos para os valores de condutividade na Resolução 

CONAMA 357/05. 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 4,6 mg/L (mínimo) a 5,1 mg/L (máximo), com média 4,9 mg/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 3,9 

mg/L (mínimo) a 4,7 mg/L (máximo), com média 4,4 mg/L. 
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Os valores de oxigênio dissolvido obtidos no estuário do rio Mundaú variaram 

entre 5,0 mg/L (mínimo) e 5,3 mg/L (máximo), com média 5,15 mg/L. 

O oxigênio dissolvido apresenta papel crucial em processos metabólicos e é 

utilizado como forma de verificar a qualidade da água (MACEDO, 2001). Os menores valores 

de oxigênio dissolvido, entre 3,9 mg/L (mínimo) a 4,7 mg/L (máximo) foram aqueles de 

amostras provenientes do ponto de saída de água da carcinicultura. Estes valores podem estar 

relacionados aos elevados níveis de turbidez encontrados neste mesmo ponto, entre 33,0 UNT 

(mínimo) e 60,0 UNT (máximo), impedindo a penetração da luz, diminuindo as taxas 

fotossintéticas. 

Os níveis de oxigênio dissolvido dependem da quantidade utilizada deste gás pelos 

organismos aquáticos em relação á quantidade de oxigênio liberado pela fotossíntese do 

fitoplâncton, bem como processos de aeração natural, como a interface ar/água. 

É possível que a diminuição de oxigênio dissolvido esteja relacionado a presença de 

matéria orgânica nos efluentes, diminuindo o valor de OD em função da elevação da 

decomposição, processo de alto consumo de oxigênio em meio aquático. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores mínimos de oxigênio 

dissolvido devem ser superiores a 6 mg O2/L em quaisquer das amostras obtidas, portanto 

quaisquer das amostras coletadas estão fora dos padrões permitidos pelo CONAMA 357. 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 

A amônia é o principal produto de excreção de organismos aquáticos e por ser 

rapidamente oxidada, sua presença indica poluição por despejos urbanos (ESTEVES, 1998; 

BAUMGARTEN et al, 2001). Em locais onde haja abundância de fitoplâncton, as 

concentrações de amônia tendem a diminuir, com a rápida conversão desta à nitrito 

(ESTEVES, 1998). Os valores de amônia mais elevados (0,073 mg/L a 0,122 mg/L) ocorreram 

no ponto de saída de efluentes da carcinicultura, em função da excreção dos camarões nos 

viveiros, pois a amônia é o produto de excreção destes crustáceos. 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 0,040 mg/L (mínimo) a 0,085 mg/L (máximo), com média 0,048 mg/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

0,073 mg/L (mínimo) a 0,122 mg/L (máximo), com média 0,087 mg/L. 

Os valores de nitrogênio amoniacal obtidos no estuário do rio Mundaú variaram 

entre 0,044 mg/L (mínimo) e 0,063 mg/L (máximo), com média 0,054 mg/L. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores mínimos de nitrogênio 

amoniacal não podem ultrapassar 0,40 mg/L. 
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Nitrito (mg/L) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 0,002 mg/L (mínimo) a 0,005 mg/L (máximo), com média 0,003 mg/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

0,017 mg/L (mínimo) a 0,041 mg/L (máximo), com média 0,032 mg/L. 

Os valores de nitrito obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 0,001 mg/L 

(mínimo) e 0,002 mg/L (máximo), com média 0,001 mg/L. 

O nitrito é um estado intermediário da conversão entre amônia e nitrato (MELO, 

1998), entretanto é possível haver redução de nitrato, em baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido, aumentado os níveis de nitrito. Uma das formas de obtenção de nitrito é como 

produto da redução de nitrato, por meio da respiração bacteriana (SILVA, 2004). Valores 

elevados de nitrito indicam alta atividade bacteriana e baixo nível de oxigênio, sendo 

considerado como indicador de poluição (BAUMGARTEN et al, 2001). Outra forma de 

obtenção de nitrito é a oxidação da amônia, através da morte de fitoplâncton, liberando o 

protoplasma, o qual por reação com a água circundante, reage, originando amônia a qual por 

nitrificação, forma nitrito (SILVA, 2004). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores mínimos de nitrito não 

podem ultrapassar 0,07 mg/L. 

Nitrato (mg/L) 

Dentre as formas de oxidação do nitrogênio, o nitrato é a mais estável em meio 

aquoso. Os níveis de nitrato podem aumentar através de ação bacteriana a partir do nitrogênio 

orgânico, o qual é obtido por meio da decomposição de matéria orgânica. Caso ocorra um 

impedimento ou diminuição das taxas de conversão de amônia em nitrato, ocorrem aumentos 

significantivos de nitrito no ambiente (Thurston, et al, 1978). 

Todas as amostras de nitrato apresentaram valores inferiores aos limites de 

detecção (< 0,01). 

Ferreira (2009) em sua pesquisa sugere que os valores de bactérias totais 

apresentam correlação positiva com a turbidez, amônia, nitrato e ortofosfato e que esta 

correlação pode estar relacionada com a proliferação bacteriana no período estudado em função 

deste aporte de nutrientes, o que corrobora os dados encontrados neste estudo, onde os valores 

de nitrito, um componente intermediário, foram mais elevado que os de nitrato, o elemento 

mais estável. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores mínimos de nitrito não 

podem ultrapassar 0,40 mg/L. 
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Nitrogênio Total (mg/L) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 0,1500 mg/L (mínimo) a 0,9319 mg/L (máximo), com média 0,4925 mg/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

1,1158 mg/L (mínimo) a 2,0396 mg/L (máximo), com média 1,5618 mg/L. 

Os valores de nitrogênio total obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 

0,0400 mg/L (mínimo) e 0,4914 mg/L (máximo), com média 0,2072 mg/L. 

O nitrogênio está no ambiente de várias formas, como amônia, nitrito, nitrato ou 

nitrogênio atmosférico. Análises de nitrogênio total levam em conta todo o nitrogênio das 

amostras, o que inclui nitrogênio proveniente das estruturas protéicas de zoo e fitoplanctôn, 

além das formas nitrogenadas (nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal). 

Segundo Primavera (1998) aproximadamente 16,7% do total de rações distribuídas 

nos cultivos é propriamente convertida em biomassa animal, e que o restante é pouco ou nada 

aproveitado, sendo eliminado através de excretas. Considerando que a maior parte dos insumos 

não é consumida, e ao serem despejados somam-se aos excretas, é possível que os níveis de 

nitrogênio e fósforo mais elevados na saída de água dos viveiros de camarão se devam a este 

fator (QUEIROZ; BOEIRA, 2007). Fraga (2002) relatou que os valores de nitrogênio total em 

efluentes de fazendas de camarão com cultivo semi-intensivo têm relação com o uso de 

bandejas de alimentação, contendo as rações dos camarões. 

Não há limites estabelecidos para este parâmetro na Resolução CONAMA 357/05. 

Fósforo Total (mg P/L) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 0,037 mg P/L (mínimo) a 0,092 mg P/L (máximo), com média 0,053 mg P/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

0,197 mg P/L (mínimo) a 0,316 mg P/L (máximo), com média 0,256 mg P/L. 

Os valores de fósforo total obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 0,080 

mg P/L (mínimo) e 0,089 mg P/L (máximo), com média 0,084 mg P/L. 

O fósforo total é a medida de todas as formas de fósforo (fosfatos orgânicos, 

ortofosfatos e polifosfatos que sofre hidrólise rapidamente, sofrendo conversão em 

ortofosfatos). A presença de fósforo é indispensável na vida aquática, principalmente nos 

processos metabólicos dos organismos (ESTEVES, 1998), entretanto podem provocar uma 

proliferação descontrolada de fitoplâncton caso a concentração deste nutriente esteja muito 

elevada. 
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Os valores obtidos nas amostras dos  pontos de entrada de água (máximo de 0,0920 

mg P/L máximo), saída de efluentes (mínimo de 0,197 mg P/L e máximo de 0,316 mg P/L) e 

estuário do rio Mundaú (mínimo de 0,080 mg P/L e máximo de 0,089 mg P/L) estavam em 

desacordo com a Resolução CONAMA 357/05, que estabelece o limite de 0,062 mg/L para 

fósforo total. 

Queiroz e Boeira (2007) afirmam que a forma de manejo das rações em cultivos de 

organismos aquáticos tem  relação com a elevação dos valores de nitrogênio e fósforo no meio. 

Trott e Alongi (2000) sugerem que enriquecimento de nutrientes da água de cultivo, 

posteriormente sendo lançada na forma de efluentes, contribuem  na elevação de nutrientes nos 

ecossistemas costeiros adjacentes. Alonso-Rodriguéz e Paez-Osuna (2003) sugerem ainda que 

esta elevação está diretamente relacionada com a densidade de camarões cultivados, bem como 

o do uso de fertilizantes, ração e controles de qualidade da água de cultivo e despejo. É possível 

que os valores de fósforo total obtidos neste trabalho estejam elevados pela deposição dos 

efluentes de carcinicultura, provavelmente derivado das rações dos camarões. 

Clorofila “a” ( µg/L) 

Os valores obtidos para o ponto de coleta localizado na entrada de água variaram 

entre 2,73 µg/L (mínimo) a 7,96 µg/L (máximo), com média 5,09 µg/L. 

Os valores obtidos no ponto de saída de água do empreendimento variaram de 

47,32 µg/L (mínimo) a 109,20 µg/L (máximo), com média 79,02 µg/L. 

Os valores de clorofila “a” obtidos no estuário do rio Mundaú variaram entre 3,00 

µg/L (mínimo) e 3,00 µg/L (máximo), com média 3,00 µg/L. 

Segundo ESTEVES (1998) a concentração de clorofila “a” em uma amostra de 

água pode expressar a biomassa de fitoplâncton presente. Considerando as concentrações de 

clorofila “a” nos efluentes da carcinicultura, entre 47,32 µg/L a 109,20 µg/L, é possível que a 

água neste ponto apresente disponibilidade de nutrientes. 

Ferreira (2009) correlaciona os elevados valores turbidez e clorofila “a” com a 

entrada de insumos, rações e matéria orgânica, o que aumenta a produtividade primária e eleva 

a turbidez. A elevação dos valores de nitrogênio e fósforo, componentes essenciais para o 

desenvolvimento de organismos aquáticos, pode provocar uma proliferação excessiva de 

fitoplâncton, o que pode promover eutrofização do corpo de água (GARCIA; GARCIA; 

SANTOS, 2009). Esteves (1998) afirma que a eutrofização é provocada pelo aumento 

nutrientes,em particular nitrogênio e fósforo, nos ecossistemas aquáticos, aumentando sua 

concentração e disponibilidade. Em decorrência do crescimento excessivo de algas, pode haver 
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a morte súbita (die off), aumentando as taxas de decomposição, reduzindo o oxigênio 

dissolvido e levando à deterioração da qualidade do corpo de água. 

Não há limites estabelecidos para clorofila “a” na Resolução CONAMA 357/05. No 

entanto, considerando as elevadas concentrações de clorofila “a” nos efluentes da 

carcinicultura, entre 47,32 µg/L a 109,20 µg/L e de fósforo total, típicas de ambiente 

supereutrofizados, pode-se presumir que atividade de carcinicultura se constitui numa fonte 

potencial de eutrofização. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

5.1 Considerações Finais 

 

Com relação ao perfil dos entrevistados, pode-se dizer que a maioria é formada por 

pessoas jovens, com um percentual de 68% na faixa dos 18 a 39 anos. 

Os trabalhadores são homens, em sua maioria. Entre os pescadores, todos são 

homens. As mulheres estão entre os marisqueiros. Entre os funcionários da carcinicultura, 

encontram-se pessoas de ambos os sexos, com predominância masculina. 

Com relação ao aspecto transporte e moradia, viu-se que cerca de 72% dos 

entrevistados que possuem algum tipo de transporte próprio, são funcionários da carcinicultura. 

Dentre entrevistados moradores nas casas com melhor estrutura, 47% são 

funcionários da carcinicultura. As casas com maior número de cômodos pertecem aos 

funcionários da carcinicultura. 

No quesito rendimentos, foi observado que 20% dos entrevistados com os melhores 

salários são funcionários da carcinicultura. Ainda na questão salarial, aproximadamente 72% 

do total dos entrevistados concordam que a carcinicultura proprocionou uma melhora na oferta 

de empregos, tanto para eles como para membros de sua família. 

A maioria dos entrevistados depende da pesca e ou mariscagem para viver, assim 

foi importante ouvi-los acerca da influência da carcinicultura na pesca e na coleta. As respostas 

obtidas revelaram que mais de 96% dos entrevistados concordaram em que a carcinicultura não 

causou mudanças na pesca e na coleta de caranguejos. Somente cerca de 3% afirmaram que 

houve morte de peixes. 

Quando questionados sobre a ocorrência de conflitos, de qualquer gênero, com a 

carcinicultura, todos os entrevistados afirmaram não haver qualquer tipo de conflito entre as 

comunidades e os criadores de camarão. 

Das respostas obtidas sobre os aspectos sociais e econômicos abordados com os 

moradores das duas comunidades, os resultados sugerem, em geral, uma melhora na qualidade 

de vida das pessoas, proporcionada pela carcinicultura, principalmente na comunidade Coácia. 

A Comunidade Coácia é beneficiada economicamente pela carcinicultura, elevando a qualidade 

de vida de uma parcela significativa da população já a Comunidade Palmeiras é menos 

beneficiada pela carcinicultura, sendo considerada como tendo pouca influência na qualidade 

de vida da população. 
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5.2 Análise da água 

 

Dos parâmetros analisados, três apresentaram-se fora dos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357 de 2005: 

a) pH; 

b) oxigênio dissolvido; 

c) fósforo total. 

Segundo o CONAMA 357/05, os limites estabelecidos para pH oscilam entre 6,5 e 

8,5. O pH apresentou valores de 8,77 (entrada do empreendimento de carcinicultura), 8,58 e 

8,91. Portanto os valores de pH estão em desacordo com a Resolução supracitada. 

O oxigênio dissolvido apresentou valores abaixo do limite mínimo em todos os 

pontos de coleta (> 6mg O2/L ) exigido pela Resolução CONAMA 357 (entrada: 4,6 mg/L a 

5,1 mg/L, média 4,9 mg/L; saída de efluentes 3,9 mg/L a 4,7 mg/L, média 4,4 mg/L; estuário 

do rio Mundaú: 5,0 mg/L a 5,3 mg/L, média 5,15 mg/L). 

Os baixos níveis de oxigênio dissolvido (OD) podem estar relacionados a presença 

de matéria orgânica nos efluentes, diminuindo o valor de OD em função da elevação da 

decomposição, processo de alto consumo de oxigênio em meio aquático. 

É possível que estes valores estejam relacionados aos elevados níveis de turbidez 

encontrados neste mesmo ponto (33,0 UNT a 60,0 UNT, com média de 43,24 UNT), 

impedindo a penetração da luz, diminuindo as taxas fotossintéticas. 

O fósforo total apresentou valores acima do permitido pela Resolução CONAMA 

357, que estabelece 0,062 mg P/L de fósforo total (entrada: máximo de 0,0920 mg P/L; saída 

de efluentes: 0,1977 mg P/L a 0,3163 mg P/L; estuário do rio Mundaú: 0,0800 mg P/L a 0,0890 

mg P/L). 

É possível que os valores de fósforo total estejam elevados pelo despejo dos 

efluentes de carcinicultura, provavelmente derivado das rações dos camarões. 

Os parâmetros nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato estavam de acordo com os 

limites estabelecidos para águas salinas pela Resolução CONAMA 357 de 2005. 

Os parâmetros turbidez, temperatura da água, condutividade, salinidade, nitrogênio 

total e clorofila “a” não possuem limites definidos para águas salinas na Resolução CONAMA 

357 de 2005. 
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É possível que os valores de turbidez tenham sido mais elevados na saída de 

efluentes da carcinicultura pela quantidade de sólidos em suspensão, provenientes dos viveiros 

de camarão, oriundos da alimentação e excreção dos crustáceos. 

É possível que os valores de turbidez tenham sido mais elevados na entrada de água 

da carcinicultura pela sucção gerada pelas bombas de entrada de água no empreendimento de 

carcinicultura aumentando os valores de turbidez da água ao revolver o sedimento próximo. 

Os elevados valores de salinidade encontrados devem-se à forte influência marinha 

no rio Mundaú, variando entre 37 e 42 (valores mínimo e máximo encontrados nas amostras, 

respectivamente). 

Em virtude da influência marinha e elevada salinidade, os valores de condutividade 

permaneceram altos em todas as amostras, variando entre 50,44 ms/cm a 62,68 ms/cm (valores 

mínimo e máximo encontrados nas amostras, respectivamente). 

Não foram detectados valores para nitrato em nenhuma das amostras coletadas. 

Os efluentes da carcinicultura apresentaram parâmetros fora dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 e podem estar exercendo influência nos 

parâmetros de oxigênio dissolvido, fósforo total e pH no estuário do rio Mundaú. 

Os efluentes do empreendimento de carcinicultura podem estar influenciando ou vir 

a influenciar a vida aquática em função do não obedecimento dos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005. 

Mesmo apresentando resultados positivos em termos socioeconômicos para a 

comunidade de Coácia, é preciso rever o tratamento dado aos efluentes do empreendimento de 

carcinicultura visto que o continuo lançamentos destes pode causar prejuízos ao ambiente, 

sendo necessário o monitoramento periódico da qualidade da água nos pontos de coleta aqui 

estudados. 

 

5.3 Perspectivas e sugestões para futuros trabalhos 

 

As atividades humanas geram impactos, em maior ou menor grau, no meio e na 

população relacionada, seja de forma positiva ou negativa. 

A atividade de carcinicultura não é uma atividade essencial na alimentação humana, 

entretanto se firmou como atividade econômica. Como uma atividade já bem estabelecida, é 

preciso buscar formas de tornar a atividade sustentável. 

Singh-Renton (2002), White, O’Neil e Tzankova (2004) sugerem que é possível 

modificar atividades que gerem danos ao ambiente em atividades menos impactantes. Uma das 
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formas possíveis é a mudança de estrutura dos empreendimentos e uso de melhores técnicas de 

tratamento de efluentes. Nunes (2002) afirma que uma forma de diminuir os efluentes lançados 

por fazendas de camarão é a recirculação de água, seja ela total ou parcial, sendo necessário a 

adaptação de empreendimentos já existentes. 

Uma outra forma de diminuir o lançamentos de efluentes danosos ao meio é o uso 

de biotecnologia. Moriarty, 1997 e Gatesoupe, 1999 afirmam que o uso de probióticos pode 

incrementar a microbiota heterotrófica, promovendo a biorremediação. Devaraja, Yusoff e 

Shariff (2002), bem como Balcazar et al (2006) afirmam que o uso de probioticos pode 

melhorar os parâmetros fisico-químicos da água e do sedimento. 

Outra possibilidade de tratamento de efluentes é uso integrado com halófitas 

(COSTA, 1997; COSTA; MARANGONI, 1997). Segundo estes autores, é possível utilizar 

vegetação halófita nativa do litoral brasileiro em projetos de fitorremediação de efluentes de 

empreendimentos de carcinicultura. 
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APÊNDICE 1 

 

Roteiro para as entrevistas semiestruturadas. Estes são os questionamentos referentes ao 

aspecto socioeconômico da pesquisa. 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

a) profissão; 

b) estado civil; 

c) idade; 

d) Local onde nasceu, comunidade em que vive. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA: 

a) quantas pessoas moram na casa; 

b) quantas famílias moram na casa; 

c) número de pessoas da família e agregados que moram na casa; 

d) já morou em outro município;  

e) há quanto a família mora nesta localidade;      

f) já moraram em outra comunidade. 

 

3 EDUCAÇÃO   –  ESCOLARIDADE DA FAMÍLIA E AGREGADOS DA CASA 

  

a) analfabeto ou semianalfabeto; 

b) Lê e escreve; 

c) 1ª à 8ª incompleto 

d) 1ª à 8ª completo; 

e) 2º grau incompleto; 

f) 2º grau completo; 

g) Outro nível. Especifique 

 

4 TRANSPORTE - Quais os meios de transporte utilizados pela família para os seus 

deslocamentos. 
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5 ALIMENTAÇÃO. 

a) quantas refeições costumam fazer por dia; 

b) tipo de alimento que comem diariamente; 

c) de onde vem os alimentos; 

d) Cultivam alguma planta ou criam animais; 

e)  qual a finalidade dos produtos e animais domésticos criados; 

d) Compram ou vendem alimentos nas comunidades; 

e) Vocês costumam fazer troca de alimentos com outras famílias da comunidade ou 

fora; 

f) Recebem algum tipo de ajuda para alimentação. 

 

6 Trabalho– Quais atividades são desenvolvidas pela família e quem as desenvolve. 

 

7 Rendimentos  –  Qual a remuneração mensal de quem trabalha na casa: 

a) até R$ 50,00; 

b) R$ 51,00 a R$100,00; 

c) R$ 101,00 a R$ 200,00; 

d) R$ 201,00 a R$ 400,00 

e) R$ 401,00 a R$600,00; 

f)R$ 601,00 a R$1000,00. 

g) Recebe algum auxílio governamental; 

h) Mora algum aposentado(a) na casa.  

 

8  MORADIA 

  

a) Situação da residência,:se própria ou alugada; Emprestada , mora junto com os pais 

b) Como foi construida:  Mutirão, Auto construção, Financiada; 

c) Tipo de construção: 

 –  alvenaria, taipa, palha, outro. 

–  tipo de parede,tipo de  cobertura,tipo de piso, Nº de compartimentos da casa. 
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9 INFRAESTRUTURA: 

 

a)  Qual a fonte de abastecimento d’água 

b) Se a água é tratada; 

c) Se existe filtro ou purificação na casa; 

d) Se possuem instalações sanitárias; 

e) Se há coleta do lixo produzido na comunidade; 

f)  Qual o destino dado ao lixo. 

 

10 – SAUDE: 

 

a) uais as doenças e agravos mais freqüentes na sua família; 

b) quando as pessoas da sua casa adoecem, que tipo de cuidados elas recebem? 

c) Existe posto de saúde na comunidade; 

d) Como é o atendimento no posto de saúde 

e) Existe algum hospital na comunidade. 

 

10 MEIO AMBIENTE E CARCINICULTURA: 

 

a) Existem projetos relacionados ao meio ambiente; 

b) Você sabe o que é e respeita o defeso; 

c) Como você percebe e entende a carcinicultura; 

d) A carcinicultura causa problema; 

e) A vida das pessoas melhorou ou piorou depois da chegada da carcinicultura; 

f)  A carcinicultura tem trazido benefícios para os pescadores, catadores ou marisqueiras; 

g) Tem acontecido alguma competição ou conflito pelo espaço entre pescadores, catadores 

ou marisqueiras e carcinicultores; 

h) Houve alguma mudança (para mais ou para menos) na pesca ou coleta depois da 

chegada da carcinicultura? 

i) Houve aumento do número de pessoas empregadas na Carcinicultura nos últimos anos; 

j) Alguém da sua família está sendo beneficiado(a) com a carcinicultura 

k) Você sabe o que é feito com os camarões não comercializados? 

l) Você percebeu perda do mangue? 


