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RESUMO 

A criação de camarão vem se expandindo no Brasil, sobretudo no estado do Ceará, 

devido a fatores como a alta rentabilidade econômica, condições ambientais 

adequadas, elevada produtividade e fácil adaptação da espécie Litopenaeus 

vannamei. Entretanto, tal expansão vem acompanhada por diversos impactos 

ambientais, que variam em extensão e magnitude, de acordo com o tamanho do 

empreendimento, os métodos de cultivos empregados, consumo de água, produção 

e o tipo de tratamento de efluentes. A pesquisa teve como objetivo analisar as 

implicações geradas em torno da carcinicultura, dando ênfase nos possíveis 

impactos provocados, e diagnosticar a condição física e bacteriológica da água, em 

uma fazenda localizada no município de Jaguaruana-Ce. Na primeira fase da 

pesquisa, foi realizado um estudo de caráter socioambiental, conduzido em fazendas 

de carcinicultura situadas em diversas localidades do município, por meio da 

realização de entrevistas semiestruturadas com os produtores locais, para 

compreender a realidade, obter informações sobre os impactos socioambientais e a 

relação destas fazendas com a comunidade em que estão inseridas. Em um 

segundo momento, coletas de água foram realizadas dentro do sistema de captação 

e descarte de uma das fazendas, para a realização da caracterização física e 

bacteriológica de seus efluentes. Deste modo, os resultados obtidos através deste 

estudo mostraram que a atividade em questão compromete a qualidade do meio 

onde se insere, por meio de uma série de impactos, indicando a necessidade de 

uma mudança de estrutura dos empreendimentos, do uso de melhores técnicas de 

tratamento de efluentes, incluindo o desenvolvimento de projetos de reuso de águas. 

 

Palavras-Chave: camarões cultivados, impacto, ambiente, comunidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The shrimp farming has been expanding in Brazil, especially in the state of Ceara, 

due to factors such as high economic profitability, adequate environmental 

conditions, high productivity and easy adaptation of the species Litopenaeus 

vannamei. However, such expansion comes accompanied by several environmental 

impacts, ranging extension and magnitude, according to the size of the enterprise, 

cultivation methods, water consumption, production and the type of treatment of 

effluents. The research aimed to analyze the implications generated around the 

carciniculture in the county, giving emphasis on their possible impacts, and diagnose 

the condition physical and bacteriological from water in a farm located in 

Jaguaruana-Ce. The environmental survey was conducted in shrimp farms in various 

localities of the city, through semi-structured interviews with local producers to 

understand reality, get information about the social and environmental impacts and 

the relationship of these farms to the community in which they operate. In a second 

step, water samples were taken on a farm in four different points, for physical and 

bacteriological characterization of their effluents. Thus, the results from this study 

show that the activity in question compromises the quality of the environment in 

which it operates, through a series of impacts, suggesting a change in the structure 

of enterprises, the use of improved effluents treatment techniques and the 

development of water reuse projects. 

 

Keywords: Shrimp grown, Impacts, Environment, Community. 
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1. INTRODUÇÃO 

O homem conseguiu, ao longo da história do desenvolvimento tecnológico, 

conhecer e manipular a natureza, transformando-a e sendo transformado por ela. 

Por consequência, sua concepção de natureza também mudou, onde os abusos da 

produção em larga escala e da exploração intensiva, para satisfazer às 

necessidades tecnológicas, tem gerado, principalmente, problemas na vida social 

dos homens e nas relações destes com a natureza. 

O estudo da relação homem-natureza, levando em conta os seus aspectos 

históricos, bem como o modelo de sistema econômico atual e o meio onde este se 

insere, são pontos relevantes para uma maior compreensão do estudo sobre 

impactos ambientais. Deste modo, a acelerada degradação dos recursos naturais 

tem comprometido a qualidade de vida das atuais e futuras gerações e, por outro 

lado, tem levado a sociedade a buscar modelos alternativos, que coloquem em 

harmonia o desenvolvimento econômico com a indispensável proteção ao meio 

ambiente.  

Outro grande problema que vem acompanhado a humanidade, desde o 

século XX até a atualidade, é o crescimento acelerado da população em escala 

mundial, que tem contribuído para o aumento das questões relacionadas as 

necessidades nutricionais dos indivíduos. Desta forma, a demanda por alimentos no 

mundo aumentou, e a oferta de alimentos de origem proteica, como o pescado, 

apresentava-se como uma “solução” para o problema da nutrição.  

Neste sentido, a aquicultura desenvolveu-se como uma alternativa, ganhando 

destaque nos últimos 40 anos, como uma atividade produtora de alimento. E 

atrelado ao crescimento acelerado desta atividade, alguns ramos desta evoluíram 

rapidamente, como é o caso da carcinicultura, atividade que tem apresentado 

grande desempenho e alta demanda nos dias de hoje. 

A carcinicultura é um ramo da aquicultura (criação de organismos aquáticos) 

que corresponde à criação de camarões em tanques produtores escavados, 

geralmente em ecossistemas estuarinos (MELLO, 2007). De acordo com o Manual 

de Impactos Ambientais (BNB, 1999): 

A aquicultura considera os usos múltiplos (alternativos e competitivos) dos 
recursos dos quais depende: terra, água, sementes e alimentos. O uso, bem 
como o acesso e a apropriação quantitativa e qualitativa desses recursos, 
determina a natureza e a escala das interações com o ambiente e a 
consequente sustentabilidade dos empreendimentos.  
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A criação de camarões em tanques, assim como toda atividade humana, 

possui uma importante relação de dependência com o meio ambiente na qual está 

inserido, isto é, depende da qualidade ambiental dos recursos que utiliza (a terra, 

água, recursos pesqueiros, etc.). O tipo de interação com estes recursos determina 

o nível de sustentabilidade dos empreendimentos da atividade. Por isso, a 

carcinicultura requer um conjunto de critérios, códigos de conduta e aspectos legais 

que conduzam o seu desenvolvimento de maneira sustentável. 

A prática da carcinicultura também têm se mostrado como uma atividade 

causadora de grandes impactos nos ecossistemas onde se inserem. Dentre os 

impactos causados, destacam-se o aumento da turbidez, o enriquecimento de certos 

nutrientes em corpos hídricos e o aparecimento de algas, devido à grande 

quantidade de efluentes, os quais contêm diversos compostos orgânicos, nutrientes 

e elementos tóxicos.  

O cultivo de camarão é uma atividade em plena expansão no Brasil, 

sobretudo na região Nordeste. Entretanto, como qualquer outra atividade humana, 

esta 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 socioambientais gerados por ela. 

Independentemente da atividade da carcinicultura desempenhar um papel 

importante no crescimento econômico e possibilitar o desenvolvimento social no 

município, o Estado surge nesse contexto como um agente relevante para a 

orientação do desenvolvimento sustentável desta atividade. 

É amplo na literatura científica o desenvolvimento de pesquisas na busca por 

estruturas e metodologias alternativas para o cultivo de camarão, devido ao risco 

que essa atividade oferece quando praticada sob o sistema tradicional. Dessa forma, 

a utilização de métodos cada vez mais eficientes e menos agressivos ao meio 

ambiente no tratamento dos efluentes da carcinicultura se torna fundamental 

atualmente. 

Nesses estudos, a prática do reuso de água tem chamado a atenção por 

trazer uma série de benefícios vinculados tanto aos aspectos econômicos, como a 

redução de custos no processo produtivo, e benefícios relacionados ao meio 

ambiente, com o desenvolvimento de uma produção mais limpa. Porém, em 

sistemas intensivos na carcinicultura, onde existe o acumulo de intermediários e 
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produtos de metabolismo tóxicos e orgânicos dissolvidos, devido à grande 

quantidade de insumos adicionados à água para a melhoria da produção, exige-se 

um tratamento eficiente da água, na busca de manter a sua qualidade 

(SCHROEDER et al., 2011). 

A utilização de efluentes tratados constitui uma ferramenta efetiva de controle 

e poluição de corpos hídricos e uma alternativa para o aumento da oferta de água 

em regiões carentes de recursos hídricos, como é o caso da região semiárida do 

Nordeste. Além de que, o tratamento adequado desse efluente pode resultar em 

água de reuso de boa qualidade.  

Jaguaruana, município abordado na presente pesquisa, encontra-se inserido 

na bacia do Baixo Jaguaribe e depara-se atualmente com a instalação progressiva 

de fazendas de camarão às margens do rio Jaguaribe, onde não há interferência de 

água salina. Os dados disponibilizados na literatura, de forma geral, referem-se, 

principalmente, à carcinicultura realizada em águas salinas, observando-se a 

carência de estudos sobre o impacto dessa atividade quando realizada em águas 

interiores de baixa salinidade.  

 

1.1 Objetivos 

 

 Objetivo Geral 

Analisar as implicações geradas em torno da carcinicultura no município, 

dando ênfase nos seus possíveis impactos, e diagnosticar a condição física e 

bacteriológica da água, em uma fazenda localizada no município de Jaguaruana-Ce. 

  

 Objetivos Específicos: 
 

a. Analisar a conduta e o desempenho social e ambiental da cadeia produtiva de 

camarão cultivado no município; 

b. Refletir sobre os possíveis impactos do lançamento de efluentes provenientes 

desta atividade, em águas interiores e formas de atenuação desses impactos; 

c. Diagnosticar a condição bacteriológica da água de poço e águas residuárias 

em uma fazenda de carcinicultura; 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  O presente trabalho tem por finalidade buscar conhecer os aspectos gerais 

da atividade carcinicultura no município, bem como seus impactos e averiguar a 

prática do uso de efluentes tratados como uma forma de atenuar alguns dos 

impactos advindos desta atividade. Desta forma, neste capítulo, será exposta uma 

revisão de literatura a respeito dos tópicos supracitados. 

 

2.1 Panorama da Carcinicultura 

O cultivo do camarão marinho teve sua origem histórica no sudoeste da Ásia, 

no século XV, com características artesanais. Porém, foi somente a partir do século 

XX, mais precisamente na década de 1930, quando cientistas japoneses iniciaram 

as atividades em larvicultura (com pesquisas relacionadas à produção em escala de 

pós-larvas) com a espécie Penaeus japonicus, que foi possível observar o avanço 

da criação de camarões em escala industrial. 

 Segundo Ling, Leung e Shang (1999 apud NATORI et al., 2011), as 

pesquisas relacionadas ao sistema de produção de pós-larvas, manejo, transporte, 

processamento, dentre outros, incentivaram a produção de camarões cultivados, 

principalmente no continente asiático, que é o responsável pela maior parte da 

produção aquícola mundial atualmente. 

Na atualidade, mais de 50 países fazem parte da lista de produtores de 

camarão. A China se encontra no topo dessa lista, como o maior produtor mundial, 

seguido pela Tailândia e Indonésia, denotando o papel de destaque da Ásia no 

cultivo do camarão (CHAMBERLAIN, 2014). De acordo com o Gráfico 1, pode-se 

verificar uma projeção do crescimento da atividade de carcinicultura entre os anos 

de 2009 e 2016, segundo os dados estatísticos da FAO (Food and Agriculture 

Organization das Nações Unidas) e GOAL (Global Outlook on Aquaculture 

Leadership) referentes à produção do camarão em países asiáticos. 

De acordo ainda com o observado no Gráfico 1, no ano de 2012 houve uma 

diminuição na produção do camarão em todo o continente asiático, sendo um reflexo 

de uma queda de produção que ocorreu em grande parte do mundo. Este declínio 

se deu, principalmente, devido a efeitos conjuntos de doenças e fatores relacionados 

ao clima, como as enchentes (JORRY, 2012). Já um aumento da produção em todos 

os países do continente é esperado para o período de 2015-2016. 
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Gráfico 1 - Panorama da carcinicultura em países da Ásia 

 

Fonte: FAO (2014) apud Chamberlain (2014). 

O prognóstico sobre o crescimento da produção de camarão no mundo se dá, 

por dentre outros fatores, devido essa atividade ser destaque entre as commodities 

do agronegócio dos países exportadores. Em torno da grande agroindústria 

camaroneira mundial, existe uma complexa estrutura montada para dar suporte à 

atividade, que vão desde fábricas de máquinas e equipamentos específicos 

(aeradores, grupos geradores, bombas de sucção, estufas, oximetros, salinômetros, 

etc.) até as indústrias de rações, que auxiliam na nutrição do crustáceo. A 

agroindústria camaroneira tem recebido também, o incentivo de governos federais, 

estaduais e municipais; de universidades e instituições de pesquisa para o seu 

desenvolvimento (CORDEIRO, 2008). 

Lima (2004) afirma que o cultivo de camarão marinho tem-se tornado um 

investimento bastante atrativo em vários países de clima com características 

tropicais e detentores de ecossistemas estuarinos planos, os quais proporcionam 

condições ideais para o desenvolvimento da atividade. 

 

1.1.1 Carcinicultura no Brasil 

 

O Estado do Rio Grande do Norte é pioneiro no que diz respeito à 

carcinicultura brasileira. No período entre 1978 e 1984, o Governo Estadual do Rio 

Grande do Norte desenvolveu o “Projeto Camarão” como uma alternativa para 

substituir a atividade de extração do sal – a mais tradicional daquele Estado até 

então - que se encontrava em crise na época. 
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O Governo do Rio Grande do Norte importou a espécie Penaeus japonicus e 

reforçou o projeto, com o apoio da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio 

Grande do Norte (EMPARN), que passou a sistematizar e desenvolver trabalhos de 

adaptação da espécie exótica às condições locais.  

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA (2005), o desenvolvimento da atividade de carcinicultura no 

Brasil se deu em três etapas:  

 

a) Primeira Etapa (início da década de 1970): 

A carcinicultura teve sua primeira aparição no Brasil na década de 1970. 

Entretanto, a prática do cultivo de camarão em termos empresariais somente se deu 

no início dos anos 1980, com o uso da espécie exótica Penaeus japonicus. Ainda 

nessa década, diante da falta de pesquisas que possibilitassem o alcance de uma 

produtividade economicamente aceitável e diante da baixa capacidade de 

desenvolvimento da espécie P. japonicus às baixas salinidades, a carcinicultura 

brasileira redirecionou seus objetivos para as espécies nativas P. subtilis, P. schmitti, 

P. brasiliensis e P. paulensis. Porém, a baixa produtividade e a pouca lucratividade 

dessas espécies provocaram a desativação de fazendas de camarão e o 

ressurgimento da atividade salineira na região Nordeste. 

 

b) Segunda Etapa (década de 1990):  

A segunda etapa teve início no ano de 1993, quando foi decisiva a opção pelo 

cultivo da espécie exótica, procedente do Pacífico, a Litopenaeus vannamei (Figura 

1), que apresenta grande capacidade de adaptação às mais variadas condições de 

locais de cultivo, o que contribuiu para elevá-la à condição de principal espécie da 

carcinicultura brasileira.  
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Figura 1 - Camarão Peneídeo Litopenaeus vannamei. 

 

Fonte: Santos (2007). 

Nessa década, verificou-se ainda, o domínio do ciclo reprodutivo e a produção 

e autossuficiência de pós-larvas com a consequente regularização de sua oferta, o 

que proporcionou a tecnologia de formação de plantéis em cativeiro saindo da 

dependência das importações, que constituíam veículos de introdução de doenças e 

que ocasionavam irregularidades na oferta de pós-larvas, com reflexos negativos no 

desempenho global da atividade. 

 

c) Terceira Etapa (fase atual):  

Atualmente, observa-se que após a consolidação da tecnologia de 

reprodução e engorda, do alcance da autossuficiência na produção de pós-larvas, 

da oferta de uma ração de qualidade e do despertar do setor produtivo para a 

importância da qualidade do produto final, a carcinicultura marinha do Brasil 

projetou-se para a agregação de valor ao camarão e consequentemente para o 

incremento de sua participação no mercado externo, cujas condições de demanda e 

preço são altamente favoráveis, com um potencial extraordinário de geração de 

divisas para o desenvolvimento do país.  

No que tange à infraestrutura, a carcinicultura brasileira profissionalizou-se, 

possuindo hoje os mais variados tipos de máquinas e equipamentos nas fazendas 

de produção. Com a firme tendência de consolidação do setor em condições técnica 

e economicamente viáveis e altamente lucrativas, tem-se permitido vislumbrar, em 
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curto prazo, a possibilidade de o Brasil tornar-se um dos principais produtores 

mundiais de camarão cultivado, especialmente quando os setores público e privado 

se unem a favor do desenvolvimento sustentável do setor. 

Segundo dados de Rocha (2015), a grande relevância da carcinicultura 

marinha dentro do setor da economia pesqueira e rural do Brasil pode ser bem 

avaliada quando se observa o panorama desta atividade no país, levando-se em 

consideração que sua produção cresceu de 3.600 t em 1997 para 90.190 t em 2003 

(Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Desempenho da carcinicultura marinha no Brasil 

 

Fonte: ROCHA (2015). 

De forma semelhante, as exportações deste produto apresentaram um 

desempenho extraordinário entre os anos de 2003 (152.457 toneladas/US$ 202.831 

milhões) e 2014 (403.091 toneladas/US$ 1.539.609 milhões). Os Gráficos 3 e 4, 

mostram o desempenho das exportações e importações de pescado do Brasil em 

volume e valor referente ao período entre 2003 – 2014, respectivamente. 
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Gráfico 3 - Desempenho das exportações de pescado do Brasil em volume e valor 

 

Fonte: Rocha (2015). 

 

Gráfico 4 - Desempenho das importações de pescado do Brasil em volume e valor 

 

Fonte: Rocha (2015). 

De acordo com o Gráfico 3, observa-se que no período de 2003 a 2009 as 

exportações do pescado diminuíram drasticamente, passando de 113.838 ton. 

(2003) para 35.088 ton. (2010), esta perda se deu principalmente devido aos efeitos 

da ação antidumping movida por pescadores norte-americanos contra o camarão 

brasileiro que provocou uma redução de 50% nas exportações nacionais para os 

Estados Unidos e também pela incidência do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) 

que contribuiu para a queda na produção e na produtividade das áreas 

contaminadas pela doença, tendo sido o primeiro caso detectado no último trimestre 

de 2003, no Piauí, e em seguida se disseminado no Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco. Tais fatores influenciaram nessa época, aos produtores 
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nacionais a empreenderem e realizarem um grande esforço de promoção e 

redirecionamento das vendas dos seus produtos para o mercado interno e 

adequação de seus produtos à nova realidade do mercado do pescado brasileiro 

(ROCHA, 2015). 

O resultado desta promoção feita por produtores nacionais foi recompensado 

de tal maneira que, após os anos de 2004 e 2006 o mercado norte-americano e o 

europeu foram sendo deixados a um plano secundário, o que ocasionou num 

primeiro momento na redução da produção do pescado brasileiro, que ficou 

estacionada em 65.000 t entre 2005 a 2011, mas que, ao final deste período, voltou 

a apresentar um crescimento (Gráfico 2).  

Segundo ainda Rocha (2015), no ano de 2014, a produção brasileira de 

camarão cultivado foi estimada em 90.000 t, das quais 99,7% dessa produção foram 

destinadas ao mercado interno, sendo exportado apenas 277 t, o que condicionou o 

aumento da participação do camarão cultivado no mercado brasileiro de 22,0% em 

2003, para 99,7% em 2014, conforme observado no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Participação do camarão cultivado no mercado brasileiro. 

 

Fonte: Rocha (2015). 

O bom desempenho do pescado no mercado interno, observado atualmente, 

contribuiu de forma decisiva para a retomada do crescimento do setor no Brasil. 
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1.1.2 Panorama da Carcinicultura no Ceará 

 

Segundo Rocha (2015), a Região Nordeste concentra a maior produção de 

camarão e área cultivada do Brasil, formando, nesta região, arranjos produtivos 

locais como estratégia de organização da produção. O Nordeste representa 99,3% 

da produção nacional e 92% do total de produtores.  

Apesar de serem escassas as pesquisas que atualizem mais rapidamente as 

estatísticas sobre a carcinicultura. De acordo com dados da Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão - ABCC (2013) o estado do Ceará aparece como o maior 

produtor nacional de camarão cultivado no país, somente neste estado foram 

produzidos 31.982 toneladas em 2011, que correspondem a 45,9% da produção 

nacional.  

Após as enchentes que danificaram as grandes áreas produtivas do Rio 

Grande do Norte em 2004, 2008 e 2009, estado que até então liderava o ranking 

nacional do camarão cultivado, o Ceará assumiu a posição de principal produtor do 

país, conforme apresenta a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Perfil das Unidades Produtoras de Camarão no Nordeste (2011). 

ESTADO QUANT. ÁREA (Há.) PROD. (Ton.) 

AL 1 12 170 

BA 63 2.096 7.050 

CE 325 6.580 31.982 

MA 5 151 253 

PB 53 681 1.530 

PE 147 1.542 4.309 

PI 20 968 3.079 

RN 360 6.540 17.742 

SE 224 1.040 2.973 

TOTAL 1.198 19.610 69.088 

Fonte: ABCC (2013). 

Os estados de Rio Grande do Norte e Ceará produziram no ano de 2011, 

respectivamente, 17,74 mil e 31,98 mil toneladas, correspondendo, os dois estados 

juntos, a 71,9% da produção total do país (ABCC, 2013). Foram identificadas 

também, a presença de arranjos produtivos locais bem característicos nos dois 

estados, no qual mostram semelhanças, tanto nos distintos tamanhos das 
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empresas, bem como no variado poder de mercado. Uma vez que a atividade é 

marcada pela predominância de micro, pequenos e médios produtores (para cada 

dez produtores, oito são considerados micro ou pequeno produtor de camarão), 

observa-se ainda a existência de grandes empresas verticalizadas, com maior poder 

de mercado. 

De acordo com a Resolução N° 312 de 10 de outubro de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, a classificação 

dos produtores é feita segundo o porte de exploração, definindo como pequeno 

produtor aquele que explora área de até 10 hectares, médios produtores os que 

realizam as atividades em áreas entre 10 e 50 hectares e grandes produtores 

aqueles com áreas superiores a 50 hectares.  

 Nos anos de 2003 e 2004, as áreas produtivas do Ceará passaram também 

por uma crise em decorrência do Vírus da Mionecrose Infecciosa, cujos efeitos foram 

altamente danosos à produção, e ainda se estenderam durante alguns anos. 

Atualmente tal crise parece ter sido superada com um alto grau de eficácia, 

sugerindo que os carcinicultores cearenses não apenas aprenderam a conviver com 

a presença desse agente patógeno, como também optaram pela interiorização da 

carcinicultura marinha. Como exemplo do cultivo de camarão em água doce no 

estado, tem-se a criação do Polo de Jaguaruana/Itaiçaba/Russas (cidades inseridas 

no semiárido cearense), que já apresentam um significativo número de produtores, 

de área cultivada e de produção (ABCC, 2011). 

Ainda de acordo com a ABCC (2011), os 21 municípios do Ceará que 

desenvolveram o cultivo de camarão no ano de 2011 estão apresentados na Tabela 

2. Nesses municípios foram identificados, ao todo, 325 produtores que exploram 

uma área de 6.580 hectares de viveiros em operação, resultando numa média de 

20,2 ha/produtor, e que produziram 31.982 toneladas de camarão, ou seja, uma 

produtividade média de 4,86 ton./ha/ano, se comparado à média nacional, de 3,51 

ton./ha/ano no ano de 2011, este valor apresenta-se bem acima da média.  

No que diz respeito à posição em área cultivada e produção no ano de 2011, 

o município de Aracati aparece na primeira posição, seguido de Acaraú, Camocim, 

Jaguaruana, Beberibe, e Fortim como principais produtores, todos apresentando 

uma produção individual superior a 1.000 toneladas anuais. A Tabela 2 mostra ainda 
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que, um considerado número de empreendimentos (64%) não possui licença 

ambiental, o que indica a necessidade de uma ação dirigida por parte da Associação 

Estadual em parceria com as Prefeituras e o órgão competente do Estado, 

objetivando a regularização desses empreendimentos e da carcinicultura do Estado 

em geral. 

Tabela 2 - Distribuição dos Produtores Ativos em 2011 por Município 

Municípios  
Nº 
Produtores 

Área (Há) 
Produção 
(Ton) 

Fonte de Captação de Água 
Licença 
Ambiental 

Estuário Poço Rio Oceano Açude Sim Não 

Acaraú 32 1.092 4.702 29 1 1 1 - 14 18 

Amontada 4 311 1.532 1 - 3 - - 3 1 

Aracati 97 2.062 12.469 85 9 2 1 - 40 54 

Barroquinha 5 128 544 4 - 1 - - 5 - 

Camocim 11 781 3.029 10 - 1 - - 9 2 

Chaval 6 104 501 2 - 4 - - 4 1 

Cruz 2 62 101 2 - - - - 2 - 

Fortim 52 298 1.300 52 - - - - 3 48 

Beberibe 50 416 1.633 50 - - - - 1 48 

Granja 2 88 420 1 - 1 - - 1 2 

Icapuí 3 82 235 3 - - - - 1 2 

Itaiçaba 9 103 688 - 1 8 - - 6 2 

Itapipoca 2 40 145 - - 2 - - 1 1 

Itarema 8 101 642 5 - 2 - 1 3 5 

Jaguaribe 2 92 248 - 1 - - 1 1 1 

Jaguaruana 29 416 2.230 2 8 19 - - 9 19 

Paracuru 2 56 130 - - 2 - - 2 - 

Paraipaba 5 277 935 - - 4 - 1 5 - 

Russas 2 16 103 - - 2 - - - 2 

Quixeré 1 4 75 - - 1 - - - 1 

Trairí 1 49 322 1 - - - - - 1 

Total 325 6.578 31.984 247 20 53 2 3 110 208 

Fonte: ABCC (2011). 

No que diz respeito ao licenciamento ambiental para a carcinicultura, em 

função das características que a atividade possui, este apresenta vários aspectos 

apresentados na literatura científica que mostram a importância e a necessidade de 

uma autorização oficial, em todas as fases deste empreendimento.  

A principal razão para a necessidade de uma regularização deste tipo de 

empreendimento está na possibilidade da “criação e exploração econômica de uma 

espécie exótica”, o que eleva a carcinicultura à condição de atividade 

potencialmente poluidora, considerada de médio impacto ambiental segundo a Lei nº 
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6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 2009). De acordo com esta lei que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), em seu art. 10, consta que: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de 
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo 
de outras licenças exigíveis (BRASIL, 2009, não paginado).  

 

Um exemplo de problema ambiental pontual que pode ser originado pela 

carcinicultura está na introdução da espécie exótica Litopenaeus vannamei, que se 

realizada de forma incorreta, poderá ocasionar o escape desta espécie para o meio 

ambiente; ou ocorrer até mesmo desses camarões transpassarem os diques de 

proteção dos viveiros e se reproduzirem em ambientes os quais não pertençam 

(LIMA, 2004). 

A Tabela 3 mostra, de forma geral, a situação da carcinicultura no Estado do 

Ceará do ponto de vista do licenciamento ambiental. Segundo os dados da ABCC 

(2011), a falta de licença chega a atingir 93% dos micro produtores e a 52% dos 

pequenos produtores. Essa ausência de licenciamento ambiental pode apresentar-

se como um grande risco tanto para o meio ambiente como para a sociedade, pois a 

mesma, sem a devida fiscalização, possui grandes chances de se tornar uma 

atividade causadora de uma série de impactos.  

Tabela 3 - Licenciamento Ambiental por Categoria de Produtores em 2011 

Categorias 
Nº de 
Produtores 

Nº Respostas 
(98%) 

Produtores que Possuem Licença 
Ambiental 

Sim % Não % 

Micro 170 166 12 7% 154 93% 

Pequeno 49 48 23 48% 25 52% 

Médio 76 73 49 67% 24 33% 

Grande 30 30 27 90% 3 10% 

Total 325 317 111 35% 206 65% 

Fonte: ABCC(2011). 

Dessa forma, faz-se necessário o licenciamento ambiental da carcinicultura, 

uma vez que este instrumento constitui a importância, pelo poder público, “de que a 

localização, construção, ampliação e a operacionalização de empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras devam adotar critérios 
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capazes de garantir a sua sustentabilidade sob o ponto de vista ambiental” 

(ARARIPE et al., 2006).  

De acordo com Sánchez (2008), é papel do agente público (órgão licenciador) 

analisar o projeto pretendido e seus impactos ambientais para decidir da 

conveniência ou não de conceder a licença (autorização) e quais seriam as 

condições impostas para que esta seja concedida.  

A respeito da situação da carcinicultura do Ceará quanto aos usos das 

diferentes fontes de captação de água pelos produtores, de acordo com a 

classificação por tamanho de seus empreendimentos, no ano de 2011, o uso da 

água estuarina aparece como a mais utilizada, com 76% da área em produção 

(Tabela 4). Ainda de acordo com a Tabela 4, observa-se que é bastante 

inexpressiva a utilização das águas oceânicas e de açudes, o que permite induzir 

que a interiorização da carcinicultura do Estado ocorre, principalmente, com água de 

rios, cujo uso chega a abastecer, cerca de 1.145 hectares (17% da área total 

cultivada). 

Tabela 4 - Carcinicultura no Ceará Segundo Porte dos Empreendimentos e Principal 
Fonte de Captação de Água 
 
 

Fonte: ABCC (2011). 

A expansão do cultivo de camarão marinho em água interior, com baixa 

salinidade, no Estado do Ceará, vem ocorrendo principalmente na área do Baixo 

Jaguaribe, nos municípios de Jaguaruana, Itaiçaba e Russas. Entretanto, a atividade 

em questão, carrega grandes efeitos políticos, socioeconômicos, ambientais e 

tecnológicos que precisam ser adequadamente avaliados para que se possa tornar 

sustentável no médio e longo prazo. 

Categorias 
Nº de 
Produtores 

Estuário Oceânica Poço Rio Açude 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Micro 170 145 85% 1 1% 10 6% 13 8% 1 1% 

Pequeno 49 30 61% - - 4 8% 14 29% 1 2% 

Médio 76 49 64% 1 1% 6 8% 20 26% - - 

Grande 30 23 77% - - - - 6 20% 1 3% 

Total 325 247 76% 2 1% 20 6% 53 16% 3 1% 
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2.2 Impactos da Atividade de Carcinicultura 

O rápido crescimento da atividade da carcinicultura vem acarretando no 

processo de transformação de extensas áreas em zonas de produção de camarão. 

Dentre as atividades econômicas que causam impactos ambientais, a carcinicultura 

tem sido destaque, por utilizar com grande expressividade os recursos naturais nos 

ambientes estuarinos, costeiros e interiores. 

 De acordo com a Resolução CONAMA Nº 01, de 23 de janeiro de 1986, que 

dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental. Em seu art. 1º, afirma que: 

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade 
dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, não paginado). 

 
A carcinicultura tem se apresentado como um importante instrumento 

econômico e social para o Estado do Ceará no que se refere às variáveis 

econômicas de produção, produtividade e melhoria da qualidade de vida, 

principalmente de trabalhadores com baixos níveis de escolaridade que trabalham 

nos empreendimentos camaroeiros no estado.  

Associados à produção do camarão, observamos ainda os impactos 

negativos gerados através desta atividade. Estes podem ser classificados de curto, 

médio ou longo prazo, e são relacionados na maioria das vezes ao desequilíbrio 

ecológico, a contaminação ambiental, surtos de doenças, entre outros. Quanto à 

magnitude dos impactos gerados, esta depende de vários fatores, como: a 

localização das fazendas; local de construção dos tanques; manejo dos viveiros; uso 

de tecnologias durante as operações nos viveiros; tipo de cultivo; escala de 

produção e capacidade de assimilação do sistema; hidrodinâmica dos corpos 

receptores (RODRIGUEZ, et al., 2004 apud RIBEIRO, et al., 2014), dentre outros. 

A Resolução CONAMA 312/02, que dispõe sobre licenciamento ambiental dos 

empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, em seu ANEXO II destaca uma 

série de possíveis impactos que podem ocorrer a partir da implantação da atividade 

de carcinicultura. São eles: 

- degradação do ecossistema e da paisagem; 
- exploração de áreas de empréstimo para aterro (construção de talude); 
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- risco de remobilização de sedimentos para a coluna d’água na fase de 
implantação; 
- perda da cobertura vegetal; 
- redução da capacidade assimilativa de impactos futuros; 
- redução de áreas de proteção/berçários de espécies autóctones/nativas; 
- redução de áreas propícias à presença de espécies em extinção; 
- risco de alteração de refúgios de aves-migratórias; 
- alteração da função de filtro biológico; 
- comprometimento dos corredores de trânsito de espécies nativas; 
- impacto dos resíduos resultantes dos processos de cultivo, pré-
processamento e processamento; 
- alterações físico-químicas e biológicas de corpos receptores de efluentes; 
- impactos sobre o aquífero e consequente aumento da cunha salina; 
- recuperação de áreas abandonadas pelo cultivo; 
- risco de introdução de espécies exóticas. (BRASIL, 2002, não paginado) 

Sabe-se que caso não sejam utilizadas as técnicas adequadas na produção, 

os impactos ambientais advindos da carcinicultura podem se apresentar ainda na 

fase de instalação do empreendimento. Os impactos mais comuns nessa fase são: 

remoção da cobertura vegetal no local de construção dos viveiros; remoção de mata 

ciliar para captação de água; erosão com o carregamento de sedimento para cursos 

d’água naturais (BRASIL, 2002). 

Com a análise do histórico da carcinicultura no Brasil, tem-se observado que 

as espécies cultivadas muitas vezes não são nativas. A espécie Litopenaeus 

vannamei foi a que mais apresentou uma boa adaptação às condições físicas e 

ambientais de nosso país, esta é uma espécie exótica e seu escape das áreas de 

cultivo para o ambiente natural pode acarretar alguns danos, pois além de favorecer 

a sua reprodução nesse ambiente, altera também o pool genético, e diminui a 

capacidade competitiva de populações de espécies nativas, que podem competir por 

comida e habitat com as espécies invasoras (LIMA, 2004). 

Outro tipo de impacto bastante recorrente na atividade da carcinicultura e que 

merece uma atenção especial é o lançamento de efluentes dos viveiros, que 

apresentam um alto teor de sedimentos e matéria orgânica, em locais inapropriados, 

apresentando riscos ao ambiente, pois causam a contaminação dos corpos hídricos 

e do solo através do aumento da carga orgânica, das substâncias químicas e da 

geração de sedimentos (ORMOND et al., 2004). 

 A localização das unidades produtoras, especialmente as consideradas de 

menor porte (fazendas de até 10 ha.), também se apresenta, em alguns casos, 

como um problema a ser discutido. Apesar da existência de uma definição legal bem 

clara das áreas onde a atividade de carcinicultura em cativeiro esteja autorizada, 

como por exemplo, as salinas abandonadas, áreas de mangue não regeneradas e 
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áreas anteriormente destinadas à piscicultura ou à pecuária, a atividade continua a 

se expandir em locais considerados impróprios, tais como áreas de proteção 

ambiental, de mangues naturais ou regenerados, margens de rios e de florestas 

(ORMOND et al., 2004). O Quadro 1 traz, de forma resumida, os diversos tipos de 

impactos gerados pela atividade em questão, em suas diversas fases. 

Quadro 1 - Tipos de impactos gerados pela carcinicultura. 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental 

Larvicultura Desmatamento das áreas de 
mangue. 

- Aumento da erosão, da 
temperatura e da evaporação, e 
perda da biodiversidade e mudança 
na paisagem. 

Ocupação da faixa de praia - Mudança na paisagem com 
impacto visual 

- Conflito com outros usos, como 
turismo 

Lançamento de efluentes nos 
cursos d’água 

- Contaminação dos corpos hídricos 
pelo aumento da carga orgânica, 
substâncias químicas e geração de 
sedimentos. 

- Assoreamento, aumento da 
turbidez, eutrofização e redução da 
biodiversidade. 

Tratamentos Microbiológicos - Possíveis alterações nas 
características físico-químicas e 
bacteriológicas da água. 

Acasalamento contínuo entre 
parentes 

- Maior susceptibilidade do camarão 
a doenças 

Engorda Desmatamento das áreas de 
mangue 

- Aumento da erosão, da 
temperatura, da evaporação e perda 
da biodiversidade. 

Ocupação da faixa de praia - Mudança na paisagem com o 
impacto visual 

- Conflito com outros usos, como o 
turismo 

Lançamento dos efluentes dos 
viveiros ricos em sedimentos 

- Contaminação dos corpos hídricos 
pelo aumento da carga orgânica, 
substâncias químicas e geração de 
sedimentos. 

- Assoreamento, aumento da 
turbidez, eutrofização e redução da 
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biodiversidade. 

Lançamento dos efluentes de 
metabissulfito de sódio em corpos 
hídricos 

- Morte da flora e fauna aquática por 
anoxia 

 Percolação da água salina e rica 
em nutrientes de viveiros 

- Salinização do solo e águas 
subterrâneas 

- Contaminação da água 
subterrânea pela lixiviação de 
nutrientes  

Lançamento de efluentes salinos 
(aclimatação) em áreas interiores 

- Salinização do solo e/ou corpos 
hídricos 

Escape da espécie exótica - Risco de entrada de doenças 
exógenas 

- Alterações na cadeia alimentar 

Consumo de grandes volumes de 
água 

- Alteração do regime hidrológico de 
estuários e rios. 

- Conflito entre usuários 

Beneficiamento Retirada da casca do camarão - Geração de resíduos sólidos 
orgânicos 

Lançamento de efluentes - Poluição dos cursos d’água 

Fonte: (ORMOND et al., 2004, p. 107) 

Em relação aos impactos socioeconômicos, a carcinicultura vem assumindo 

sua importância social no Brasil, principalmente nos estados do Nordeste. Esta 

atividade vem gerando oportunidades de negócios, empregos, renda e está 

associada à capacidade de contribuir para redução das desigualdades sociais e 

também para evitar o êxodo rural (ROCHA, 2015). Desta forma, a carcinicultura 

ajuda a economia, pois gera empregos diretos (trabalhadores da fazenda) e indiretos 

(através de transporte e posteriormente a venda em outras comunidades). 

Estudos ainda mostram que a participação de pequenos produtores neste 

ramo vem aumentando, o que contribui de forma positiva para a inclusão social das 

pequenas comunidades litorâneas brasileiras (ROCHA, 2015). 

 

2.2.1 Patógenos 

Segundo Tôrres (2004), dentre os parâmetros microbiológicos essenciais para 

a certificação sobre a contaminação de um determinado meio ou produto por 
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despejos de origem doméstica, se destaca a análise para detecção de Escherichia 

coli, considerado principal bioindicador de contaminação fecal, por serem originárias 

do intestino de aves e mamíferos, inclusive do ser humano. A bactéria Escherichia 

coli caracteriza-se por ser exclusiva da microbiota intestinal, além de estar presente 

em ambientes contaminados por material fecal (KUHN et al., 2008).  

De acordo com estudos de Parente et al. (2011), onde realizou-se uma 

quantificação de coliformes totais, termotolerantes e Salmonella em 28 amostras de 

água e 28 de camarão da espécie Litopenaeus vannamei, provenientes de duas 

fazendas de carcinicultura localizadas no Estado do Ceará, foi verificado que 

nenhuma amostra de água apresentou índice de CTT acima do limite de 2.500 

NMP/100 mL, baseado na Resolução CONAMA 357/2005. O NMP de CTT das 

amostras de camarão variou entre 3 a 2,9 x 104 NMP/g e em apenas três (5,35%) 

das 56 amostras analisadas foram detectadas a presença de Salmonella. Entretanto, 

apesar do baixo índice de CTT e baixa incidência de Salmonella, os autores 

legitimam a importância do monitoramento destes patógenos, pois essas bactérias 

entéricas em ambientes de cultivo de peneídeos podem significar um risco, 

ocasionando graves infecções em humanos. De acordo com a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (BRASIL, 2005), as bactérias do tipo coliformes fecais totais 

são consideradas como autóctones, pois podem ocorrer de modo natural nos solos, 

águas e em plantas.  

Os limites máximos para presença destes microrganismos em ambientes de 

cultivo aquícola devem ser respeitados, de acordo com os padrões estabelecidos 

para os tipos e classes de águas estabelecidas na legislação (CONAMA 357/2005), 

a fim de que os produtos consumidos não venham a causar danos à saúde da 

população. 

 

2.2.2 Metabissulfito de Sódio 

O metabissulfito de sódio é uma substância utilizada na atividade de criação 

de camarão com a finalidade de preservação do produto logo após a pesca. No 

entanto, uma grande parte da fração de resíduos deste produto acaba sendo 

descartado de forma irregular e sem tratamento em corpos receptores, ou até 

mesmo descarregados sobre o solo. 
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A Agência Americana de Alimentos e Fármacos (FDA, 1998), recomenda ao 

produtor que faz uso do metabissulfito no manejo de sua produção para evitar a 

melanose no camarão, que este deve aplicar 6,25 kg de metabissulfito para cada 

500L (1,25%) de água gelada (3 a 5ºC) e imersão por 10 minutos, porém, de acordo 

com Valença e Mendes (2004), essa proporção não é suficiente para prevenir essa 

doença, sendo normalmente aplicadas dosagens entre 25 a 50 kg do produto para 

cada 500L e com tempo de imersão variando entre 2 a 20 minutos. 

Segundo Cruz (2004), o metabissulfito de sódio se comporta como um agente 

redutor e quando lançado no ambiente, este reage com oxigênio dissolvido da água 

formando sulfato ácido de sódio que se dissocia em sódio e íons bissulfito, 

diminuindo a concentração de oxigênio na água. Assim, para cada miligrama de 

bissulfito de sódio lançando, 0,15 mg/L de oxigênio dissolvido é consumido e, nessa 

reação, ainda acontece a liberação do gás dióxido de enxofre (SO2), subproduto 

gasoso que pode causar sérios problemas à saúde dos trabalhadores, quando os 

mesmos não recebem o devido treinamento para o manuseio ou não utilizam os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

Como medida técnica de remediação para este problema, Rademaker (2003) 

indica as lagoas de oxidação ou tanques com aeração mecânica para o tratamento 

das soluções residuais de metabissulfito, até que todo o sulfito seja oxidado a 

sulfato. Além disso, este mesmo autor propõe que a solução ácida resultante seja 

neutralizada com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, sendo aplicado na 

proporção de 0,36 kg a 0,38 kg, respectivamente, para cada 1 kg de sulfito. 

 
2.2.3 Antibióticos 

O emprego de técnicas e produtos que visam melhorar a produtividade do 

manejo de cultivo de camarões em fazendas tem evoluído, além disso, melhorias no 

aspecto sanitário dos organismos cultivados e efluentes da despesca ou 

recirculação foram observadas nesta atividade. Neste sentido, a utilização de alguns 

antibióticos como a ampicilina, neomicina, estreptomicina, lincomicina, eritromicina, 

gentamicina, nitrofurantoína, norfloxacina, ácido nalidíxico, ceftriaxona, 

ciprofloxacina, cloranfenicol enrofloxacina, tetraciclina e oxitetraciclina no combate 

de patógenos foi uma prática bastante comum nos empreendimentos de 

carcinicultura (CARVALHO et al., 2009; FRANCO et al., 2010). 
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Portanto, o uso descontrolado de antibióticos, pode vir a acarretar alguns 

problemas e impactos ambientais, devido, principalmente, ao tempo de degradação 

destas substâncias, que pode levar de alguns dias, em ambientes com 

disponibilidade de oxigênio dissolvido, à semanas. Além disso, quando depositados 

em sedimentos, podem persistir por meses no solo ou mesmo alcançar outros níveis 

da cadeia alimentar devido a seus potenciais bioacumulativos. 

 

2.2.4 Probióticos 

O lançamento de efluentes oriundos dos viveiros de camarão diretamente nos 

corpos receptores representa um impacto ambiental de grande relevância, pois 

culminam na impossibilidade do uso desse recurso natural pelas comunidades para 

o abastecimento em função de não existir um tratamento adequado desses 

efluentes. 

Deste modo, o setor da aquicultura vem se utilizando de probióticos, que 

substituem os antibióticos por conta de todas as dificuldades de remoção dos 

excedentes de alguns destes nos ecossistemas e por se tratar de um produto 

composto por microrganismos vivos ou partes destes, capazes de promover 

melhorias na qualidade da água de cultivo, prevenir doenças e melhorar o bem-estar 

dos hospedeiros. (SALMINEN et al., 1999). 

Portanto, o termo probiótico, em aquicultura, concentra-se ao uso de 

suplementos microbianos vivos que possuam efeitos benéficos para o hospedeiro e 

para o ambiente de cultivo, devido à modificação da comunidade microbiana, 

trazendo como resultados um melhor aproveitamento do alimento artificial, maior 

crescimento e sobrevivência, melhor resposta imunológica do hospedeiro a doenças 

e manutenção da qualidade da água (DECAMP et al., 2008). 

Entretanto, Ribeiro et al. (2008) reiteram sobre os cuidados para escolha dos 

probióticos aplicados durante o cultivo, pois ainda existem limitações quanto ao real 

conhecimento dos mecanismos e ações destes no meio ambiente. 

 

2.2.5 Carga Orgânica e Nutrientes  

Estudos de Figueiredo et al. (2006) mostraram que na região do Baixo 

Jaguaribe a maioria de empreendimentos de carcinicultura lançam seus efluentes 
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oriundos de despescas e trocas de água nos corpos d’água sem tratamento prévio. 

Além disso, foi constatado que de um universo amostral de 32 fazendas em 

operação localizadas no Baixo Jaguaribe, 44% delas lançam diretamente no Rio 

Jaguaribe, 6% lançam no Rio Palhano, 47% fazendas lançam em lagoas da região e 

3% destes lançam em córregos naturais. 

Tal atitude por parte de empresários e trabalhadores do ramo representa um 

dos maiores problemas decorrente desta atividade. O lançamento de efluentes sem 

tratamento prévio pode causar uma série de impactos ambientais, como aumento da 

carga orgânica e consequente eutrofização de corpos hídricos, assoreamento, etc.  

Neste sentido, Tacon e Foster (2003) recomendam algumas medidas a fim de 

minimizar ou reduzir alguns impactos negativos gerados pelo lançamento dos 

efluentes da carcinicultura, dos quais, destacam-se: tratamento dos efluentes por 

meio de bacias de sedimentação ou outros sistemas de tratamento de esgoto; 

promover o controle dos sólidos e nutrientes presentes nos efluentes; controlar a 

aplicação de insumos, tendo o nitrogênio e fósforo como parâmetros principais e 

implantar programas de monitoramento ambiental. 

 

2.3 Princípios da Legislação Ambiental Brasileira para Carcinicultura 

  O grande avanço da carcinicultura no mundo se deu, principalmente, a partir 

das décadas de 1970 e 1980. Com o crescimento do número de empreendimentos, 

houve um movimento para regulamentar essa atividade. Contudo, em muitos países, 

essa mudança não ocorreu de forma específica, sendo a carcinicultura, em vários 

casos, normalizada por inúmeros códigos e leis adaptados de instrumentos legais já 

vigentes. Certamente, essa adaptação acarretou em dificuldades para a 

compreensão e a adequada implementação das normas. 

No Brasil, a resolução nº 312/2002 do CONAMA é um dos principais 

instrumentos legais que regem procedimentos para implantação e manutenção legal 

dos empreendimentos de carcinicultura, esta estabelece critérios, condições e 

regras que os carcinicultores devem cumprir quando da instalação, operação e 

desativação de seus empreendimentos. Essa resolução trata ainda da 

obrigatoriedade de realização de licenciamento ambiental e Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA), para a instalação de empreendimentos com área superior a 50 ha. 
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A Resolução do Conama n° 357/2005 se propõe como outro instrumento legal 

responsável pela definição, quantificação e aplicação de padrões de qualidade dos 

cursos d'água. Tal Resolução estabelece controle sobre parâmetros indicadores de 

qualidade e as substâncias potencialmente prejudiciais aos seres vivos, de acordo 

com o uso a que é destinada a água. Em conformidade dos potenciais de uso da 

água, foram definidas as classes de utilização deste recurso hídrico, levando em 

consideração a concentração de sais existentes na água, assim dispostos:  

 Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %0 (0 – 500 mgL-

1);   

 Águas salobras: águas com salinidade variando entre 0,5 a 30 %0 (500 – 

30.000 mgL-1);  

 Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 %0 (> 30.000 

mgL-1). 

A ABCC, conjuntamente com seus associados e colaboradores, propôs a 

criação de um Código de Conduta denominado Boas Práticas de Conduta da 

Carcinicultura. Nesse Código, são tratadas questões relativas às condições 

higiénico-sanitárias dos alimentos e são estabelecidos compromissos das empresas 

para aspectos técnicos, ambientais e sociais. Dessa forma, este Código busca evitar 

ou minimizar impactos ambientais e sociais, contribuindo, assim, para melhorar as 

condições ambientais e sociais da área de influência das fazendas de cultivo. Tais 

códigos não possuem personalidade jurídica, estes são documentos orientadores, 

que objetivam à adoção voluntária por parte de governos de Estado, sugerindo, 

dessa forma, aos produtores implementar condutas corretas em termos do 

estabelecimento, manejo, sanidade e uso de produtos para a manutenção dos 

viveiros e a minimização dos impactos relacionados à atividade. 

No Estado do Ceará, o Decreto de nº 14.535, de 02 de julho de 1981 que 

dispõe sobre a preservação e o controle dos Recursos Hídricos, regulamentando a 

Lei nº 10.148, de 02 de dezembro de 1977, vem afirmar que:  

(...) 
Art. 2º. Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas 

águas situadas no Território deste Estado. Parágrafo único. Considera-se 
poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou 
indiretamente, cause poluição das águas.  

Art. 3º. Considera-se poluição, para os efeitos deste Regulamento, o 
lançamento ou a liberação nos corpos d’água, de toda e qualquer forma de 
matéria ou energia, com intensidade, quantidade e concentração em 
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desacordo com os padrões que foram estabelecidos neste Regulamento ou 
normas dele decorrentes que possam tornar as águas:  

I - impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde;  
II - inconvenientes ao bem estar público;  
III - danosas à flora e à fauna;  
IV - prejudiciais à sua utilização, conforme os usos preponderantes 

definidos. (...)  
Art. 5º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão 

ser lançados, direta ou indiretamente nas coleções de águas do Estado, se 
obedecido o disposto na Portaria GMI nº 0013, de 15 de janeiro de 1976, 
que classifica as águas interiores do Território Nacional, segundo seus usos 
preponderantes (CEARÁ, 1981, não paginado). 

 

2.4 Efluentes da Carcinicultura 

A carcinicultura é uma atividade que se encontra em rápida ascensão em 

algumas cidades no Nordeste, porém, é um setor da aquicultura intensamente 

responsabilizado por muitos dos impactos ambientais gerados nas localidades e 

ecossistemas, onde são implantados. A maioria dos empreendimentos implantados 

no Brasil não possui qualquer tipo de tratamento de efluentes (GT – Carcinicultura. 

Relatório Final da Câmara Federal, 2004). Até mesmo bacias de sedimentação são 

raras, e estas ainda não são muito efetivas, atuando somente na diminuição do 

descarte de material particulado, sendo pouco efetivas na redução da concentração 

de nutrientes. Tais dados indicam a necessidade de melhorar as rações e sua 

eficiência de utilização, reduzir o uso de água através de reciclagem e trocas 

reduzidas, bem como melhorar o tratamento dos efluentes para diminuição destes 

nutrientes (JACKSON et al., 2003). 

Os efluentes dos viveiros de cultivo de camarões podem ser caracterizados 

como poluentes, se destinados de forma incorreta, pois são ricos em nutrientes, 

materiais orgânicos e sólidos em suspensão, em forma particulada ou dissolvida na 

água. Esse material particulado é formado principalmente por detritos orgânicos 

(fezes de camarões, ração não consumida, fito e zooplâncton vivos ou mortos, 

fertilizantes não assimilados). Já a parte dissolvida é composta por subprodutos 

inorgânicos, nutrientes e metabólicos (GUIMARÃES et al., 2004). 

Sousa (2003) e Jackson et al. (2004) afirmam que aumento da concentração 

de nutrientes na água provenientes dos despejos das fazendas de criação de 

camarão, principalmente nitrogênio e fósforo, contribui para o aumento da 

eutrofização e consequente aumento da concentração de sólidos em suspensão e 

aumento da turbidez da água. Tal configuração impede diretamente a penetração da 

luz e a ocorrência de processos fotossintéticos, tendo como consequência a criação 
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de zonas anóxicas no sedimento e liberação de gases tóxicos como o gás sulfídrico 

e metano, causando o comprometimento na sobrevivência de muitas espécies 

bentônicas.  

Para Freitas et al. (2008), a escolha de locais impróprios para o 

desenvolvimento desta atividade, juntamente com manejos inadequados, aumentam 

o potencial poluidor da carcinicultura, tendo em vista que quantidades excessivas de 

matéria orgânica lançados em locais de baixa hidrodinâmica tenderá a se acumular 

no sedimento. 

A Tabela 5 apresenta os resultados de uma pesquisa realizada pelo 

IBAMA/MMA (2005) no que diz respeito aos métodos utilizados para minimizar os 

impactos decorrentes do lançamento de efluentes da atividade de carcinicultura em 

corpos hídricos, utilizando a bacia de sedimentação e a recirculação da água. 

 TABELA 5 - Número e porcentagem de empreendimentos em relação ao método 

utilizado para minimizar os impactos decorrentes do lançamento de efluentes para 

os corpos d’água. 

Estuário 
Nº 
empreendimentos 
em operação 

Bacia de sedimentação Recirculação da água 

SIM NÃO ND SIM NÃO ND 

Jaguaribe 77 18 23,4% 58 75,3% 1 6 7,8% 70 90,9% 1 

Pirangi 24 4 16,7% 19 79,2% 1 2 8,3% 21 87,5% 1 

Demais Leste¹ 5 0 0,0% 5 100,0% 0 0 0,0% 5 100,0% 0 

Acaraú 29 2 6,9% 26 89,7% 1 3 10,3% 24 82,8% 2 

Coreaú 10 4 40,0% 6 60,0% 0 2 20,0% 8 80,0% 0 

Ubatuba/Timonha 6 2 33,3% 4 66,7% 0 2 33,3% 4 66,7% 0 

Demais Oeste² 14 5 35,7% 9 64,3% 0 3 21,4% 10 71,4% 1 

Total 165 35 21,2% 127 77,0% 3 18 10,9% 142 86,1% 5 

¹Demais Leste: "Oceano", Choró, Córrego do Sal  

²Demais Oeste: Barra do Lolô, "não identificado", Aracati Mirim, Córrego da Forquilha, Mulungu, Rio dos Remédios, 

Rio Palmeira, Trairi, Mundaú/Cruxati. 

 

Fonte: IBAMA/MMA (2005). 

A Tabela 5 mostra que, no ano de 2005, o tratamento dos efluentes era uma 

prática ainda pouco comum nos empreendimentos implantados no estado do Ceará, 

mesmo em locais onde havia uma grande concentração de empreendimentos, como 

era o caso da Bacia do Rio Jaguaribe, onde 75,3% dos empreendimentos não 

utilizavam bacia de sedimentação e 90,9% não recirculavam a água utilizada no 

cultivo. Os resultados para o estado do Ceará indicam que do total de 
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empreendimento, 77% não utilizam bacia de sedimentação e 86,1% não 

recirculavam a água, naquele período.  

Boyd (2003) apresenta alguns padrões de qualidade dos efluentes das 

fazendas de camarão indicados pela ACC (Conselhos de Certificações para 

Aquicultura), os quais seguem descritos no Quadro 2.  

Quadro 2 - Padrões de qualidade de efluentes de fazendas de carcinicultura 
PARAMÊTROS PADRÃO INICIAL PADRÃO ESPERADO 

Oxigênio Dissolvido (mg/L)* ≥ 4 ≥ 5 

pH** 6,0 a 9,5 6,0 a 9,0 

Nitrogênio amonical total (mg/L)** ≤ 5 ≤ 3 

DBO5 (mg/L)*** ≤ 50 ≤ 30 

Sólidos Suspensos Totais *** ≤ 100 ≤ 50 

Fósforo Solúvel** ≤ 0,5 ≤ 0,3 

Salinidade (ppt)** 1,5 1,0 

Fonte: Adaptado de Boyd (2003). *Medição diária; **Medição mensal; ***Medição trimestral 

Albuquerque (2005) ressalta importância de monitorar ainda, as 

concentrações de sulfito, compostos provenientes da substância metabissulfito de 

sódio, presentes nos efluentes finais do beneficiamento do camarão. O mesmo 

ainda afirma que esses despejos, na maior parte dos casos, são lançados no meio 

ambiente sem nenhum tipo de tratamento e ratificam a necessidade de aplicação de 

métodos que efetivamente promovam a remoção ou redução das concentrações 

destas substâncias presentes nestas águas residuárias. 

Desta forma, a utilização de sistemas de recirculação e reutilização para os 

efluentes dos tanques de aclimatação e dos viveiros de engorda se mostra como um 

método que contribui para uma redução no consumo de água e na poluição dos 

recursos hídricos da região.  
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2.4.1 Tecnologias e Tratamento de Efluentes Finais de Tanques de Carcinicultura 

O tratamento e reuso de águas servidas aparecem atualmente como 

procedimentos comuns e largamente utilizados para fins de uso doméstico e 

agroindustrial. No entanto, a qualidade dos efluentes e os tipos de sistemas de 

tratamento irão variar em função do destino final, bem como finalidades de uso. 

De acordo com Chamberlain (2003), existe uma quantidade pequena de 

opções economicamente viáveis para o tratamento dos efluentes provenientes da 

carcinicultura, porém, o autor destaca a importância da implantação de bacias de 

sedimentação nas fazendas, aplicação de boas práticas de manejo dos insumos, 

sugere o policultivo e confirma a necessidade da melhoria das concentrações de 

oxigênio dissolvido na água para acelerar os processos de depuração da água.  

A sedimentação aparece atualmente, como o processo mais utilizado para a 

remoção de material sólido na aquicultura. Esta é baseada na diferença de 

densidade entre as fases, e a velocidade de sedimentação é controlada pela 

viscosidade do meio e pelo diâmetro da partícula, que se assume ser esférica. A 

concentração de partículas e as interações físico-químicas entre elas influenciam na 

eficiência da sedimentação (CRIPPS e KELLY, 1996 apud MELO, 2010). 

As bacias de sedimentação utilizadas em sistemas produtivos de 

carcinicultura são consideradas estruturas de tratamento convencional de efluentes 

bastante comuns que objetivam a remoção de sólidos suspensos e em alguns casos 

a remoção de nutrientes. Segundo Nunes (2002), este sistema apresenta como 

benefícios: coleta de sólidos em suspensão; transformação de nutrientes dissolvidos 

em biomassa vegetal; volatilização de compostos nitrogenados; degradação de 

biomassa vegetal e redução da demanda bioquímica de oxigênio.  

A resolução CONAMA nº 312/2010 exige, entre outras medidas: a adoção de 

bacias de sedimentação como etapa intermediária entre a recirculação ou 

lançamento das águas servidas. Esta estabelece ainda, que a água utilizada pelos 

empreendimentos da carcinicultura retorne ao corpo de água, qualquer que seja sua 

classe, atendendo às condições definidas pela Resolução CONAMA N° 20, de 18 de 

junho de 1986. 

As bacias de sedimentação, se projetadas corretamente, podem se tornar 

eficientes na remoção de material em suspensão; porém no que tange à remoção de 

material dissolvido, este sistema possui discutível eficiência. Ademais é preciso rigor 
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quanto à manutenção dessas lagoas que, quando assoreadas, em curto espaço de 

tempo, podem inviabilizar o tratamento e não cumprir sua função.  

Nunes (2002) salienta a importância do tratamento e reaproveitamento de 

águas residuárias oriundas da carcinicultura, pois tais processos refletem 

diretamente em uma economia para os produtores com relação às taxas de 

renovação das águas dos viveiros, racionalizando o consumo da água, otimizando 

os custos com outorga e com a energia para a captação e melhoria na 

sustentabilidade do setor por conta da redução do aporte de matéria orgânica, 

sólidos, nutrientes e patógenos.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para serem atingidos os objetivos propostos neste trabalho, torna-se 

necessário apresentar os procedimentos metodológicos e as fontes de dados 

utilizadas. Nesse sentido, a presente pesquisa foi divida em duas etapas:  

a) Entrevistas com proprietários das unidades produtoras de camarão; 

b) Coleta e análises de água e efluentes de uma fazenda detentora de um 

sistema de reuso. 

 

3.1 Área de Estudo 

A presente pesquisa foi conduzida no período de março a dezembro de 2015, 

em fazendas de carcinicultura, localizadas em Jaguaruana - CE.  

O município de Jaguaruana compreende uma área de 867,25 km², tendo sua 

sede distrital localizada nas coordenadas geográficas 4º 50’ 02’’ de Latitude (S) e 

37º 46’ 52’’ de Longitude oeste (WGr) e sua altitude é de 20 m. Jaguaruana situa-se 

a 189,0 km, da capital do estado, Fortaleza, com tempo estimado de viagem de 2h e 

54min e possui como vias de acesso à capital as rodovias CE's 263, 123 e 040, BR's 

116 e 304. (Figura 2).  

O município faz parte da 10º região administrativa do estado, situando-se na 

Macrorregião de Planejamento do Litoral Leste/Jaguaribe do estado, na Mesorregião 

do Jaguaribe e Microrregião do Baixo Jaguaribe. E tem como municípios limítrofes: 

Palhano, Itaiçaba e Russas (à Oeste), estado do Rio Grande do Norte e Aracati (ao 

Leste), Russas, Quixeré e o estado do Rio Grande do Norte (ao Sul) e os municípios 

de Aracati e Itaiçaba (ao Norte) (IPECE, 2014). 
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Figura 2 - Localização do município. 

 

Fonte: IPECE (2002). 
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De acordo com o ultimo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) o município de Jaguaruana possui um total de 32.236 

habitantes e para o ano de 2015 a população do município foi estimada em 33.469 

habitantes (IBGE, 2014) (Gráfico 6). Do total de habitantes do censo do IBGE de 

2010, 19.135 habitantes, 59,36% da população, estão situados em zona urbana e 

13.101, 40,64% da população, em zona rural. A demografia do município é 

composta por 16.076 homens (49,87%) e 16.160 mulheres (50,13 %). 

Gráfico 6 - Estimativa da população de Jaguaruana 

 

Fonte: IPECE (2014); IBGE (2015). 

3.2 Método e Tipo de Pesquisa 

 

a) Quanto aos objetivos: 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, a fim de 

procurar um maior embasamento sobre o tema. Segundo Gil (2008), a pesquisa 

exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, envolvendo levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 

2008). 

 Nesta pesquisa foram utilizadas as seguintes fontes: teses, dissertações, 

livros, artigos científicos, revistas e informações publicadas por órgãos 
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governamentais. Portanto, a utilização da pesquisa exploratória permitirá conhecer 

com autenticidade a situação da carcinicultura cearense. 

 

b) Quanto aos procedimentos técnicos: 

A presente pesquisa desenrolou-se em duas fases distintas: 

A primeira etapa foi realizada em Jaguaruana, através da realização de 

entrevistas estruturadas com proprietários e gerentes de fazendas de carcinicultura 

no município, no período de Outubro a Novembro de 2015. 

Seu objetivo foi realizar o reconhecimento da realidade local, socialização e 

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

relacionados a atividade e a relação entre produtores e comunidade local. Foram 

realizadas observações e entrevistas com proprietários e gerentes de fazendas de 

produção de camarão no município. 

 Para Marconi e Lakatos (2003) a entrevista é definida como um encontro 

entre duas pessoas, com a finalidade de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, através de conversação de natureza profissional. 

É dado como um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para auxiliar no diagnóstico ou no tratamento de determinado problema 

social. 

 Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 197) a entrevista 

estruturada é: 

(...) aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 
Ela se realiza de acordo com um formulário (ver mais adiante) 
elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de 
acordo com um plano. 

Para a realização da segunda fase do trabalho de pesquisa foi selecionada 

uma fazenda (A) de cultivo do camarão Litopenaeus vannamei adaptado à água 

doce, localizada na zona rural do município de Jaguaruana - CE. Esta fase do 

trabalho objetivou diagnosticar a condição bacteriológica e ecotoxicológica dos 

efluentes da fazenda, utilizados para prática do reuso agrícola, na irrigação de 

forragem para alimentação de animais.  

Os locais de coleta foram georreferenciados com o uso de equipamento de 

geolocalização (GPS) Garmin III Plus. Os pontos de coleta na Fazenda A foram 
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classificados de acordo com a Quadro 3 e situados como mostra a Figura 3, sendo 

uma amostra de água e as outras quatro de efluentes. 

Quadro 3 - Classificação dos pontos 

PONTOS LOCALIZAÇÃO 

Ponto 1 – Água do poço 04º49’36,3”S; 037º48’26,1”W 

Ponto 2 – Tanque 5 04º49’55,5”S; 037º48’36”W 

Ponto 3 – Canal de despesca / irrigação 04º49’47,2”S; 037º48’59”W 

Ponto 4 – Lagoa 04º49’17,1”S; 037º48’64,1”W 

Fonte: próprio autor 

Figura 3 - Localização dos pontos de coleta 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2015) 

Ressalta-se que a água do P1 é água coletada de poço que abastece 

diretamente os viveiros da fazenda (Figura 4), a água do P2 foi retirada do viveiro 5, 
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por se tratar do tanque que estava mais próximo da fase de despesca, desta forma, 

as substâncias utilizadas na produção (probióticos e outras substâncias) se 

apresentariam concentrados em maior quantidade neste tanque (Figura 5). Já a 

água coletada do ponto P3, foi retirada de um canal de despesca da fazenda, este 

canal recebe o efluente de toda a produção que em seguida passa por uma área de 

irrigação de pastagem, para depois ser despejado na lagoa natural que existe na 

fazenda (Figura 6). A água do ponto P4 foi retirada desta lagoa natural que, segundo 

o proprietário, recebia os efluentes dessa e de mais três outras fazendas de 

carcinicultura localizadas nas proximidades (Figura 7).  

 

Figura 4 - Água do poço (Ponto 1) Figura 5 - Água do viveiro (Ponto 2) 

  

Fonte: próprio autor Fonte: próprio autor 
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Figura 6 - Água do canal de despesca 
(Ponto 3) 

Figura 7 - Água da lagoa (Ponto 4) 

 
 

Fonte: próprio autor Fonte: próprio autor 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

3.3.1 Entrevistas 

 Na primeira fase da pesquisa, o instrumento utilizado na coleta de dados foi 

uma entrevista estruturada, incluindo questões de cunho social e ambiental, 

composta de 20 questões, constituída de três blocos distintos, conforme 

apresentado no Apêndice B. 

a. Bloco I – Dados da empresa: Contendo as informações sobre data, hora, 

local, cargo/função do entrevistado, área da fazenda, ano de início das 

operações, quantidade de funcionários e destinação do produto. 

b. Bloco II – Aspectos Ambientais e Tecnológicos: Conjunto de 

informações para análise do gerenciamento da empresa para 

entendimento dos elementos que compõem suas condutas ambientais. 

Foram obtidas informações em relação a origem da água utilizada nos 

tanques, local de descarte final do efluente, se realiza algum tratamento de 

efluente, dentre outras. 
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c. Bloco III – Aspectos Sociais: Análise do gerenciamento da empresa para 

entendimento dos elementos que compõem sua conduta social.  

A entrevista foi composta por perguntas fechadas e qualitativas, que se 

dividiam em perguntas de frequência, múltipla escolha e sim ou não. Tal entrevista 

foi respondida por um total de 25 pessoas, desses, 22 eram proprietários e 3 eram 

gerentes de fazendas de carcinicultura de várias localidades do município de 

Jaguaruana. 

 

3.3.2 Amostras de água e efluentes 

Já na segunda etapa da pesquisa as amostras de água foram coletadas em 

frasco de vidro âmbar com capacidade de 1 L, e foram transportadas em caixas 

isotérmicas para o Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado no Instituto 

de Ciências do Mar-LABOMAR/UFC, para serem processadas. 

 Determinação dos Parâmetros 

A temperatura das amostras de água e efluentes foram determinadas no local 

da coleta, com auxílio do termômetro da marca INCOTERM. No laboratório foram 

medidos o pH utilizando-se um potenciômetro da marca HANNA INSTRUMENTS e a 

salinidade utilizando-se um refratômetro da marca ATAGO S/MILL. 

 

3.4 Tipo e definição da amostra 

A amostra utilizada neste estudo foi do tipo não probabilística por 

conveniência e por julgamento. De acordo com Mattar (1996), a amostragem não 

probabilística é definida como “aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo”.  

Uma amostra não probabilística por conveniência define-se quando o 

pesquisador escolhe os membros da população mais acessíveis e uma amostra não 

probabilística por julgamento caracteriza-se quando o pesquisador utiliza seu 

julgamento para selecionar os membros da população que são boas fontes de 

informação precisa e por julgar tais elementos serem bem representativos da 

população (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 
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Desta forma, na primeira fase da pesquisa foram entrevistados 25 

proprietários e gerentes que possuem unidades de produção de carcinicultura no 

município. 

 Já na segunda fase, o método de escolha da fazenda de engorda de camarão 

foi feita por conveniência, informações de fazendas de carcinicultura que possuíam 

algum sistema de reuso foram levantadas juntamente a Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do município e selecionou-se para estudo a Fazenda 

A, mais acessível ao pesquisador. 

3.5 Coleta dos Dados 

 Os dados da pesquisa de campo da primeira fase da pesquisa foram 

coletados no período de 15 de outubro a 20 de novembro de 2015 através da 

aplicação das entrevistas. Tais dados foram coletados em comunidades que 

apresentam um alto percentual de instalação de fazendas de camarão em 

Jaguaruana-CE.  

 Já a coleta de água e efluentes da Fazenda A, ocorreu no dia 16 de 

dezembro de 2015, estando tal fazenda localizada na comunidade Sítio Jurema em 

Jaguaruana-CE (Figura 8). As amostras foram em seguida transportadas para o 

laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP) do LABOMAR, onde 

foram feitas as análises dos dados coletados.  
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Figura 8 - Localização da fazenda no município 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2015). 

3.6 Análise dos Dados 

 

Análise das Entrevistas 

A tabulação dos dados das entrevistas ocorreu entre os dias 15 de novembro 

a 25 de novembro de 2006. Pela tabulação foram geradas as tabelas e gráficos 

utilizados para as análises dos resultados. 

 

Análise Microbiológica 

a. Identificação de Escherichia coli 

Para a estimativa do número mais provável (NMP) de E. coli, foi realizada a 

técnica de fermentação em tubos múltiplos com a utilização do meio de cultura de 
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substrato definido (APHA, 2000). Para as amostras P1, P2, P3 e P4 utilizou-se uma 

bateria de 5 tubos contendo meio modificado Caldo Lauril MUG (BD). 

Foram realizadas diluições das amostras de água (10-1 a 10-4) utilizando como 

solvente salina à 0,85% e depois inoculado nos tubos do tipo Durhan com meio de 

cultura. Os tubos foram incubados a 35°C ± 0,5°C por 48h. Passado este período, os 

tubos que exibiram fluorescência azul quando expostos à luz ultravioleta (365 nm) 

(Figura 9), foram classificados como positivos para a presença da bactéria E. coli.  

Figura 9 - Tubos com fluorescência azul 

  

Fonte: próprio autor 

 

 

b. Identificação de Pseudomonas aeruginosa 

- Teste presuntivo  

Para a quantificação de Pseudomonas aeruginosa, de cada amostra coletada, 

foi utilizado o método do Número Mais Provável (NMP), segundo a metodologia 

proposta pela Norma Técnica CETESB L5.220 (SÃO PAULO, 2001). 

De cada amostra de água e efluentes coletadas foi retirado 1 mL e diluído em 

9 mL de salina 0,85% , a partir das diluições (10-1 a 10-4), estas foram inoculadas 

numa série de cinco tubos contendo 10 mL de Caldo Asparagina. Em seguida os 

tubos foram então incubados em estufa a 35°C por 48h, e, após esse período, foram 
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registrados como positivos, aqueles com crescimento (turvação do meio) e produção 

de um pigmento esverdeado, fluorescente sob luz ultravioleta (365 nm).  

- Teste confirmatório  

Na prova confirmatória para P. spp., utilizou-se o Ágar Cetrimide. 

Os tubos que apresentaram positividade na prova presuntiva foram 

inoculados em placas de Ágar Cetrimide (BD) pelo método do Spread-plate, com 

incubação a 35°C ± 0,5ºC por 48h. Colônias com bordas irregulares, coloração 

esverdeada e odor frutado característico, foram consideradas positivas para P. 

aeruginosa (LINCOPAN, 2004).  

 

c. Teste de Ecotoxicologia 

De acordo com Araújo e Monteiro (2005), a fitotoxicidade é definida como 

uma intoxicação de plantas vivas, causado, principalmente, pela absorção de 

substâncias tóxicas disponíveis no ambiente de crescimento e pelo acúmulo das 

mesmas no tecido do vegetal.  

Estudos toxicológicos são considerados uma maneira simples e sensível de 

avaliar o potencial tóxico de substâncias químicas nas plantas, através da utilização 

de sementes e da avaliação do processo de germinação das sementes e 

desenvolvimento das raízes (ARAÚJO, MONTEIRO, 2005; BRITO-PELEGRINI et al., 

2009). 

      - Material biológico 

Foram utilizadas sementes de pepino da variedade Aodai como indicador 

ecotoxicológico para as amostras de efluentes gerados na fazenda.  Para a prova, 

as sementes foram selecionadas cuidadosamente por seu tamanho, forma e cor.  

       - Procedimento  

O método em curto prazo utilizado foi o bioensaio da elongação da raiz vegetal, 

proposto por Dutka (1989): 

As sementes utilizadas foram semeadas em placas de Petri. Os ensaios 

foram realizados em triplicata para o controle e em duplicata para as amostras 

contendo 20 sementes por placa, colocadas em 5 fileiras de 4 sementes cada 

(Figura 10). 
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Figura 10 - Sementes de pepino em placas de petri 

 

Fonte: próprio autor 

Ao controle positivo foram adicionados 3 mL de solução de NaCl 0.5% e ao 

negativo foram adicionados 3 mL de água destilada estéril para verificar a 

sensibilidade das sementes utilizadas. No caso das amostras, foram adicionados 3 

mL de amostra pura em cada placa. 

Depois de semeadas, as placas foram incubadas durante 120 h a 22°C, na 

ausência de luz. Após esse período, foram registrados o número de sementes que 

germinaram. Cada plântula foi medida com régua, da raiz até o ponto de interseção 

do hipocótilo a raiz principal (Figura 11). A partir das medidas calculou-se a média 

de crescimento em cada tratamento e comparou-se com a média do crescimento K-. 
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Figura 11 - Medição da raiz 

 

Fonte: próprio autor 

 

- Avaliação dos dados 

A toxicidade foi avaliada mediante a medição dos efeitos subletais (inibição da 

prolongação da raiz) e a porcentagem de sementes germinadas em relação ao 

controle (efeito letal) (RAMIREZ, 2002).  

Os seguintes parâmetros foram analisados de acordo com a metodologia 

proposta por Dutka (1989):  

(1) Germinação das sementes (GS), correspondente ao percentual de 

sementes germinadas após o experimento, para isto, utilizou-se a seguinte fórmula. 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑋 100 

 Os critérios de avaliação foram de acordo com: 

Maior que 90% = Não tóxica, 

Entre 75% e 90% = Tóxica, 

Menor que 75% = Muito tóxica 

 (2) Inibição da prolongação da Raiz (IP), a porcentagem de inibição da 

prolongação da raiz foi obtida mediante a fórmula: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 =  
𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑋 100 
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Os critérios de avaliação utilizados para os resultados da % de inibição foram: 

IP negativo (IP < 0) = tóxica.  

IP positiva (IP > 0) = Estimulação de crescimento.  

IP = 0 = Não tóxica. 
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4. RESULTADOS 

O crescimento do cultivo de camarão marinho em água interior, com baixa 

salinidade vem ocorrendo de forma acelerada e espontânea na região do Baixo 

Jaguaribe, principalmente no município de Jaguaruana, se considerarmos o últimos 

3 anos. Porém, tal atividade tem efeitos políticos, socioeconômicos, ambientais e 

tecnológicos que necessitam ser adequadamente estudados e avaliados para que 

possa se tornar sustentável no médio e longo prazo.  

A questão política está intimamente associada às decisões governamentais 

sobre incentivar ou não o desenvolvimento desta atividade em uma região 

semiárida, caracterizada, principalmente, pela escassez de água, através da adoção 

de políticas públicas para o setor que acarretam no uso racional da água.  

Desta forma, neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados 

obtidos com base nos dados das entrevistas coletadas junto aos agentes da cadeia 

da cadeia produtiva do camarão cultivado no município de Jaguaruana. Em seguida, 

será apresentado uma caracterização da qualidade da água e efluentes da fazenda 

que utiliza o sistema de reuso. 

4.1 Caracterização das empresas de carcinicultura no município  

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Jaguaruana, a expansão da carcinicultura no município é um evento recente, o 

boom da produção de camarão ocorreu entre o período de 2013-2014, quando o 

número de “criadores de camarão” passou de 50 (2013) para 300 criadores em 2014 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Evolução da carcinicultura em Jaguaruana 

 

Fonte: Dados da SMARH 

Ainda de acordo com dados da SMARH, a quantidade de produtores por área 

variou no município em questão, no ano de 2014, onde a maior quantidade de 

produtores (162 fazendas) possuíam áreas de produção de até 10 ha, sendo 

considerados produtores de pequeno porte, 28 produtores classificados como de 

médio porte e apenas 2 foram caracterizados como de grande porte, de acordo com 

a classificação estabelecida na Resolução CONAMA N° 312 de 10 de outubro de 

2002 (Gráfico 8).  

Gráfico 8 - Produtores por área de produção. 

 

Fonte: Dados da SMARH 
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De acordo com os resultados obtidos pelas entrevistas, o número de 

empregados varia de acordo com o tamanho da empresa. Onde fazendas de até 3 

ha, tiverem uma média de 2 trabalhadores por unidade cultivada, conforme os dados 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 5 - Média de quantidade de trabalhados por área produtiva da fazenda 

Área produtiva da fazenda Quantidade de trabalhadores 

Até 3 ha 2 

Entre 4 e 6 ha 3 

Entre 7 e 10 ha 5 

Entre 11 e 50 ha 6 

Fonte: próprio autor 

Constatou-se ainda que, o número de empregados exigido é alto apenas no 

período da despesca, porém a maioria das empresas entrevistadas prefere fazer 

contratação temporária a fim de evitar gastos. Em relação aos procedimentos 

técnicos e as praticas desenvolvidas nas unidades de produção, nota-se que a 

maioria dos pequenos produtores da região, na maioria das vezes, assumem 

funções que deveriam ser atribuídas a técnicos, pela complexidade da tarefa. 

 

4.2 Aspectos Ambientais e Tecnológicos 

Os aspectos ambientais são definidos como os elementos das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente 

(BRASIL, 2002). Os aspectos ambientais ressaltados nesta pesquisa permeiam as 

mudanças que a atividade de carcinicultura produziram no município de Jaguaruana-

CE a partir de 2003. Envolvendo principalmente as questões referentes aos recursos 

hídricos, efluentes da atividade e a vegetação. 

Em entrevista, os produtores e empresários desta atividade em Jaguaruana, 

foram questionados a respeito da origem de água utilizada nas fazendas, em 

resposta, dezoito produtores (72%) citaram que utilizam água oriunda de poços 

artesanais perfurados em sua fazenda, enquanto que um total de sete produtores 
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(28%) afirmaram retirar água para produção, diretamente do rio Jaguaribe. Tal fato 

mostra que o desenvolvimento desta atividade no município tanto se dá em regiões 

próximas ao rio, como em localidades mais afastadas, sendo o principal meio de 

abastecimento de fazendas no município a água de poço. 

Quando comparada a possibilidade de utilização da água do rio com a água 

de poços, sob a ótica ambiental é fácil decidir pela água de poços, considerando que 

a água subterrânea não é utilizada para consumo humano devido ao seu alto nível 

de salinidade, o que para o cultivo da carcinicultura não seria prejudicial. O que se 

têm proposto nessas fazendas é que as águas de poços sejam utilizadas em um 

circuito fechado (recirculação), ou seja, trata-se a água e a reutiliza, não 

desperdiçando esse bem, já que a água do circuito fechado apresenta-se quase 

sempre com qualidade superior do que a do próprio Rio Jaguaribe (SEMACE, 2013). 

A pesquisa constatou ainda que em 72% dos casos analisados, as fazendas 

possuíam algum sistema de recirculação da água. E que apesar de sua importância, 

o tratamento dos efluentes ocorre em apenas 56% do total de fazendas 

pesquisadas, sendo ainda uma prática pouco difundida na região.  

O tratamento dos efluentes é uma realidade ainda pouco comum nos 

empreendimentos instalados no Ceará, mesmo em áreas onde existe um grande 

adensamento de empreendimentos como é o caso da Bacia do Jaguaribe, onde 

75,3% desses empreendimentos não utilizam bacia de sedimentação e 90,9% não 

recirculam água utilizada no cultivo. (IBAMA, 2005) 

Em relação à utilização de bacias de sedimentação em fazendas de 

carcinicultura em Jaguaruana, 64% dos entrevistados afirmaram possuir bacias para 

a recepção dos efluentes da produção. No entanto, os outros 36% dos produtores 

descartavam seu efluente diretamente no rio Jaguaribe e em lagoas naturais do 

município. 

O Art. 14, da Resolução CONAMA nº 312/2002, que dispõe sobre 

licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, 

define sobre a utilização de bacias de sedimentação:  

“... Art. 14 Os projetos de carcinicultura, a critério do órgão 
licenciador, deverão observar, dentre outras medidas de 
tratamento e controle dos efluentes, a utilização das bacias 
de sedimentação como etapas intermediárias entre a 
circulação ou o deságue das águas servidas ou, quando 
necessário, a utilização da água em regime de recirculação. 
...”(BRASIL, 2002, não paginado)  



64 
 

 
 

A construção das bacias de sedimentação é uma exigência do órgão 

ambiental e a Associação Cearense dos Criadores de Camarão (ACCC) está 

informando os produtores quanto à necessidade de sua construção durante eventos 

como palestras, simpósios e seminários realizados pela entidade no município. 

Ainda de acordo com os dados obtidos nas entrevistas, as técnicas mais 

usuais para o tratamento dos efluentes finais oriundos das despescas dos viveiros 

de cultivo de camarão das fazendas no município se restringem ao lançamento nas 

bacias de sedimentação e recirculação. Sendo o efluente, muitas vezes, lançados 

em corpos receptores sem o devido tratamento, prejudicando esse recurso hídrico. 

Em relação ao comprometimento das empresas com as questões ambientais, 

28% dos produtores disseram ter um ótimo comprometimento com o meio ambiente, 

60% disseram possuir um bom comprometimento em relação às questões 

ambientais e 12% afirmaram que possuem um regular interesse nessas questões. 

No que diz respeito ao conhecimento das legislações ambientais que regem a 

atividade de carcinicultura, 76% dos entrevistados disseram conhecer as legislações 

e os outros 24% afirmaram não conhecer nenhuma legislação ambiental que orienta 

a produção do camarão. 

No entanto, mesmo a questão ambiental sendo de grande relevância dentro 

desta atividade, algumas empresas pesquisadas afirmaram não existir uma 

exigência clara sobre o tratamento ambiental no desenvolvimento de suas práticas. 

Apesar de, teoricamente, terem afirmado conhecer as problemáticas ambientais 

decorrentes da atividade carcinicultora, na prática pouco se faz a respeito. 

 Outra questão a ser levantada, diz respeito à necessidade de obtenção da 

licença ambiental para as empresas operarem regularmente. A falta de programas 

de monitoramento que abrangem técnicas apropriadas de avaliação e de 

fiscalização efetivos e transparentes, fundamentais para o sucesso e legitimidade 

das políticas ambientais, representa uma falha grave do processo de licenciamento. 

Tais fatos decorrem, em parte, da falta, nos Órgãos Públicos, de pessoal 

especializado, em número suficiente para atender às exigências destes serviços 

(NASCIMENTO, 1997).  

Tem-se a percepção de que na atualidade o tratamento analítico da questão 

ambiental ainda é incipiente, diante da sua importância para a melhoria da qualidade 

de vida da população. Porém torna-se tendência para um futuro imediato, tendo em 



65 
 

 
 

vista que alguns países, como Alemanha e Inglaterra, já cobram de empresários e 

produtores uma produção mais limpa, respeitando o meio ambiente e a sociedade 

em todas as fases do desenvolvimento de seus produtos. Assim, determinados 

clientes só trabalham conhecendo a origem dos produtos e se as empresas 

cumprem as leis dos seus países. 

Em se tratando da utilização de probióticos na produção, 88% dos 

entrevistados afirmaram utilizar alguma substância probiótica nos tanques de 

produção e o restante (22%) não utiliza nenhuma substância probiótica em sua 

produção. Segundo os entrevistados os probióticos são utilizados na água ou em 

rações para promover um melhor estado de saúde e melhorar o desempenho dos 

camarões, evitando patógenos indesejáveis no intestino e na água. 

Torna-se necessário a adoção de medidas que possam contribuir com a 

manutenção da qualidade da água, como perspectiva a preservação do ecossistema 

aquícola em viveiros, tais medidas são: a utilização de quantidade e qualidade 

adequada de ração para não haver sobra de alimento, pois o excedente proporciona 

aumento da matéria orgânica no ambiente; densidade de estocagem correta a fim de 

evitar uma superpopulação de peixes com disputa pelo alimento e a manutenção de 

uma microbiota adequada para que ocorra equilíbrio no sistema aquícola 

(FERREIRA et al., 2012). 

 

4.2.1 Outros impactos ambientais observados no município 

 Desmatamento 

No município de Jaguaruana, o complexo vegetacional é caracterizado pela 

presença da caatinga arbustiva densa, floresta caducifólia espinhosa e floresta mista 

dicotillo-palmácea, contudo, cm a evolução dos empreendimentos da carcinicultura 

esta vegetação típica da região vem sofrendo com o desmatamento (CARVALHO, 

2013). 

No que diz respeito ao desmatamento é de grande expressão no município de 

Jaguaruana, a derrubada da carnaúba (Copernicia pruniferaI), palmeira nativa do 

semiárido do Nordeste brasileiro. A carnaúba, considerada há algum tempo como 

principal fonte de geração de emprego e renda em algumas comunidades rurais do 

município, através da produção da cera e de artesanatos oriundos de sua fibra, 



66 
 

 
 

principalmente em períodos de estiagem, vem sendo atualmente ameaçada pela 

construção de viveiros de camarão. O desmatamento de tal espécie é visto como 

uma ferramenta de desequilíbrio ambiental, causando a exposição do solo a 

processos erosivos, assoreamento dos cursos d’água, diminuição na capacidade de 

infiltração de água subterrânea, dentre outros impactos. 

 Construção de viveiros em áreas irregulares 

Observa-se ainda no município, a ocupação de áreas irregulares pelos 

empreendimentos de carcinicultura, tal ocupação ocorre principalmente às margens 

do rio Jaguaribe (Figura 12), classificada como Área de Proteção Permanente, de 

acordo com as diretrizes do novo código florestal (Lei nº 12.651/2012).   

Figura 12 - Ocupação irregular das margens do Rio Jaguaribe 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2015) 

Outro problema percebido se dá através da utilização da água do rio para 

abastecimento dos viveiros, onde capta-se a água “limpa” e devolve-se a água com 

teores de matéria orgânica e elementos químicos nocivos às espécies nativas, 

podendo causar transmissão de doenças, alterar a base da cadeia alimentar e o 

equilíbrio nesse ecossistema.  

Nestes locais, ocorre também a descaracterização da paisagem, 

transformando a paisagem natural em um cenário altamente modificado, podendo 
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desta forma, considerar que a ação humana na área é um fator crucial para a 

degradação ambiental. 

 

4.3 Aspectos Sociais 

Sabe-se que o crescimento da carcinicultura no interior implica mudanças na 

geração de emprego e renda, na concentração de riqueza, na internacionalização da 

produção agrária, na alocação de fundos de investimento e na disseminação da 

capacitação de recursos humanos para o setor, que necessitam de analises 

cientificas e, sobretudo de monitoramento. 

No que se refere aos aspectos sociais da atividade e no que diz respeito a 

ocorrência de conflitos com a comunidade em que as fazendas estão inseridas, em 

entrevista, 100% dos produtores afirmaram não ter tido algum tipo conflito com a 

comunidade onde estão inseridos. Tal fato é contestado pela SMARH de 

Jaguaruana, onde a alteração ou danos às estradas vicinais do município (Figura 

13) e o lançamento das águas das despescas da produção de forma inadequada 

(Figura 14), são os maiores motivos de denuncia de produtores por parte da 

população. Desta forma, a dinâmica produtiva prevalece em detrimento da 

acessibilidade, interferindo na circulação de moradores em estradas tradicionais da 

zona rural. 
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Figura 13 - Danos às estradas vicinais do município 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaruana (2015). 

 
 
 

Figura 14 - Lançamento inadequado de efluentes da produção 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaruana (2015). 

Em relação à existência de responsabilidade social dentro das empresas 96% 

dos produtores afirmaram preocupar-se com as questões sociais que envolvem a 

atividade, e apenas um produtor (representando 4%), afirmou não possuir tal 

preocupação. Schmidheiny (1992) afirma que, com o mercado globalizado, será 



69 
 

 
 

cada vez mais exigida a responsabilidade social das empresas, criando, desta 

forma, oportunidades e vantagens competitivas, que podem levar ao 

desenvolvimento sustentável. Para isso, é necessária a mudança de atitude e novas 

formas de fazer negócios, por parte dos proprietários, implicando também na 

necessidade de cooperação técnica entre setor privado, governo e instituições. 

 

4.4 Diagnóstico de qualidade da água de poço e águas residuárias 

Apresentam-se, a seguir, os resultados do diagnóstico da condição da água 

utilizada nos tanques de carcinicultura da Fazenda A, por meio de parâmetros físicos 

(pH, Temperatura e Salinidade) e microbiológicos (E. coli, Pseudomonas ssp. e teste 

de ecotoxicologia). 

 

4.4.1 Parâmetros Físico-químicos 

Os dados obtidos através da análise, bem como os limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n°430 de 2011 em seu Art. 161, para cada um destes 

parâmetros, podem ser verificados na Tabela 7. 

Tabela 6 - Parâmetros físicos das águas  

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS ÁGUAS 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 

CONAMA n° 

430/2011 

pH 7,52 7,91 7,88 8,5 5 – 9 

Temperatura (°C) 32 30 35 35 > 40 

Salinidade 0 0 0 0 - 

P1 – Amostras de água do poço. P2 – Amostras de água do viveiro. P3 – Amostras de água do canal 

de despesca. P4 – Amostras de água da lagoa. 

Dos parâmetros analisados, todos estão de acordo com a Resolução (pH e 

temperatura) ou não existem limites estabelecidos na Resolução em questão 

(Salinidade). 

                                                
1
 Tal comparação será feita em nível de informação, pois os dados obtidos nesta pesquisa são 

considerados insuficientes para uma comparação e análise mais profunda.  
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a. pH 

O pH é um índice que classifica o grau de acidez ou alcalinidade de um 

ambiente. As águas com pH anormal podem criar desequilíbrios de nutrição ou 

conter íons tóxicos (MOTA, 2000). Os valores de pH encontrados, estão dentro do 

padrão estabelecido pela norma.  

O maior valor de pH encontrado nesta análise, se encontra no ponto P4 (pH = 

8,5), tal fato deve possuir relação com a atividade de fotossíntese das algas 

presentes naquela lagoa, pois aparentemente, a mesma se encontrava com alto 

grau de eutrofização.    

  No que diz respeito à água proveniente dos viveiros, que é reutilizada na 

irrigação (ponto P3), esta se encontra dentro dos limites recomendados 

(adicionalmente, recomenda-se como limites em águas de reuso para irrigação de 

culturas agrícolas valores em um intervalo de 6,0 a 8,52) sugerindo que tal água não 

causaria nenhum efeito prejudicial no solo ou na cultura irrigada. 

 

b. Temperatura 

A temperatura da água é considerada um parâmetro de grande importância 

para o equilíbrio de organismos em comunidades aquáticas, devido a sua influência 

no metabolismo, crescimento e reprodução dos animais. (FREIRE, 2000). Os valores 

de temperaturas encontrados neste estudo encontram-se de acordo com norma. 

Porém, é importante ressaltar que, o aumento da temperatura pode trazer 

alguns efeitos como o aumento das taxas de reações, sejam elas químicas ou 

biológicas, bem como a diminuição da solubilidade dos gases, como o oxigênio. 

Portanto, temperaturas muito altas podem causar diminuição no oxigênio dissolvido.  

 

c. Salinidade 

A salinidade é um parâmetro de qualidade de água que diz respeito a 

quantidade de sólidos dissolvidos em água e, segundo Hernández (2000), esta influi 

diretamente nas atividades metabólicas e de osmorregulação dos organismos 

aquáticos. Dentre os principais contribuintes para o aumento de salinidade, 

                                                
2
 Mota et al., 2007. 
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destacam-se os íons de sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, sulfato e 

bicarbonato (BOYD, 1989; HERNÁNDEZ, 2000). 

Os valores de salinidade encontrados em todos os pontos foi igual a zero. 

Não existem limites estabelecidos para os valores de salinidade na Resolução 

CONAMA 430/2011. 

 

4.4.2 Parâmetros Microbiológicos 

a. Quantificação de Escherichia coli nas amostras  

  Os resultados de NMP de E. coli obtidos no estudo estão apresentados no 

Tabela 8. 

Tabela 7 - Número Mais Provável (NMP/100 mL ou NMP/g) de Escherichia coli 

NMP de Escherichia coli 

PONTOS NMP / 100 mL 

P1 < 1,8 

P2 23 x 10³ 

P3 23 x 10² 

P4 49 x 10³ 

P1 – Amostras de água do poço. P2 – Amostras de água do viveiro. P3 – Amostras de água do canal 

de despesca. P4 – Amostras de água da lagoa. 

 A presença de coliformes em ambientes aquáticos está relacionada a uma 

maior concentração de matéria orgânica no meio, permitindo afirmar que os viveiros 

estão recebendo quantidades de nutrientes, favorecendo a proliferação de 

coliformes na coluna d’água (VIEIRA et al., 2001). As maiores ocorrências de 

Escherichia coli foram encontradas na água do ponto P4. 

A Resolução N° 357/2005 (BRASIL, 2005) para águas doces, pertencentes à 

Classe 1, define que o valor máximo permitido para a presença de coliformes é de 

1000 coliformes termotolerantes por 100 mL. Quando comparados aos resultados 

obtidos, temos que apenas a água coletada do ponto P1 encontra-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela norma. Enquanto que, os resultados para os pontos P2, 

P 3 e P 4, apresentaram níveis muito acima dos permitidos na legislação. Ressalta-se 

ainda, que esta mesma norma recomenda a utilização de pelo menos seis amostras 
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coletadas em um período de um ano, com frequência bimestral, para uma melhor 

quantificação destes resultados. 

b. Quantificação de Pseudomonas aeruginosas 

A P. aeruginosa é considerada uma espécie que possui grande versatilidade 

para se adaptar em diferentes ambientes, tendo seu “ótimo de crescimento” entre a 

faixa de 30 e 37°C e de pH próximo a zero, além de ter mecanismo para sobreviver 

em ambientes salinos (VASCONCELOS et al., 2006; AVILA, 2012). 

 Os resultados de NMP de Pseudomonas spp. obtidos no estudo estão 

apresentados no Tabela 9. 

Tabela 8 - Número Mais Provável (NMP/100 mL ou NMP/g) de Pseudomonas spp. 

  NMP de Pseudomonas spp. 

PONTOS NMP / 100 mL 

P1 < 1,8 

P2 130 

P3 130 

P4 20 

P1 – Amostras de água do poço. P2 – Amostras de água do viveiro. P3 – Amostras de água do canal 

de despesca. P4 – Amostras de água da lagoa. 

 Os pontos que apresentaram maiores quantidades de Pseudomonas spp. 

foram: o viveiro de camarão (P2) e o canal de despesca (P3).  

Para a realização do teste confirmatório, optou-se pela substituição do Caldo 

Acetamida, recomendado pela CETESB (SÃO PAULO, 2001), pelo Ágar Cetrimide, 

pois o mesmo revelou ser eficiente no isolamento de P. aeruginosa em águas com 

certo grau de poluição. Coelho et al., (2010) também quantificou 

Pseudomonas/100mL através do método de NMP utilizando Ágar Cetrimide.  

A presença desta bactéria está associada ao aporte de esgotos domésticos, 

industriais e animais, por tal razão presume-se que os pontos P2 e P3 deve receber 

um aporte de água de esgoto (SÃO PAULO, 2001). Tal fato ratifica os dados obtidos 

nas contagens do NMP de Pseudomonas/100 mL para os mesmos pontos, que de 

maneira semelhante, foram os que apresentaram maiores valores para a presença 

desta bactéria. 
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c. Teste de ecotoxicologia 

Plantas sensíveis a substâncias tóxicas podem ser aplicadas em testes como 

indicadores da qualidade do meio, constituindo-se bioensaios de fitotoxicidade 

(DUTKA, 1989). Nestes testes, avalia-se a inibição do processo germinativo e o 

alongamento das raízes das plântulas, ocorrendo na presença de pequenas 

quantidades do composto tóxico.. 

Após um período de cinco dias de incubação as sementes germinaram e o 

comprimento de suas raízes foram medidas. A partir desses procedimentos foram 

calculados os resultados para a % de inibição do processo germinativo e o 

alongamento das raízes, segundo a metodologia proposta por Dutka (1989). Tais 

resultados encontram-se apresentados na Tabela 9 e Tabela 10. 

 Tabela 9 - Porcentagem de germinação das sementes 

Germinação das sementes 

PONTOS % DE GERMINAÇÃO IP 

P1 90 Tóxica 

P2 95 Não tóxica 

P3 97,5 Não tóxica 

P4 97,5 Não tóxica 

 

Tais resultados mostram que, para os cálculos de % de germinação de 

sementes, o Ponto P1 apresentou um índice de germinação de 90%, apresentando 

tal amostra, indícios de toxicidade. Enquanto que nos outros pontos P2, P 3 e P 4 a 

porcentagem obtida foi maior que 90%, tendo como resultado a não toxicidade 

dessas amostras.  

 

Tabela 10 - Inibição de prolongação da raiz 

% de inibição de prolongação da raiz 

PONTOS % DE INIBIÇÃO IP 

P1  5,0 Estimulação de crescimento 
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P2 63,8 Estimulação de crescimento 

P3 91,6 Estimulação de crescimento 

P4 104,5 Estimulação de crescimento 

  

 E para os cálculos de % de inibição da prolongação da raiz, todas as 

amostras apresentaram o IP (inibição da prolongação) positivo (ou > 0), indicando 

que houve uma estimulação de crescimento das plântulas utilizadas nos testes.  

Tais resultados ainda indicam que há uma agregação de nutrientes dentro do 

sistema de cultivo da fazenda analisada, e que esta concentração aumenta do Ponto 

P1 (água de captação) para o ponto P4 (água retirada da lagoa para onde vão os 

efluentes gerados na produção). 

Desta forma, esse acúmulo de nutrientes observado pode estar relacionado à 

diversos fatores na produção, como a forma de manejo utilizado; insumos aplicados 

como ração; quantidade e qualidade de fertilizantes e antibióticos; efluente 

produzido rico matéria orgânica acumulada (ração não consumida, excretas). 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo apontou que a carcinicultura, como uma atividade 

antrópica e ainda em expansão no município, têm gerado impactos tanto à 

comunidade como ao meio ambiente, que vão desde o desmatamento até a 

alteração de estradas vicinais do município. Indicando a necessidade de uma ação 

dirigida por parte da Associação Estadual em parceria com as prefeituras e o órgão 

competente do Estado, objetivando a regularização desses empreendimentos e 

campanhas de educação ambiental relacionadas a essa atividade. 

E considerando os resultados obtidos nesta pesquisa a partir da análise de 

amostra ambientais coletadas em áreas de cultivo de camarão, observou-se a 

presença das espécies de bactérias E. coli e Pseudomonas nas águas residuárias 

da atividade (Pontos P2, P3 e P4). 

As águas utilizadas para o teste de ecotóxicologia pouco afetaram a 

germinação das sementes de pepino, porém o presente estudo apontou para o 

acúmulo de nutrientes dentro da produção. Desta forma, observa-se que o efluente 

desta fazenda necessita de um tratamento visando à remoção de microrganismos 

patogênicos e nutrientes. Pois a sua utilização em outros fins, como por exemplo, na 

atividade agrícola, ou o lançamento in natura deste efluente no corpo hídrico, pode 

se tornar prejudicial à saúde e ao meio ambiente. 

Mesmo a atividade em questão apresentando resultados positivos em termos 

socioeconômicos para o município de Jaguaruana como um todo, é preciso uma 

análise mais profunda em relação ao tratamento dos efluentes empregados nos 

empreendimentos de carcinicultura, visto que o continuo lançamentos destes, 

podem acarretar danos ao ambiente e população, sendo necessária a realização de 

um monitoramento periódico da qualidade da água de unidades produtoras de 

camarão. 

 É necessário também, que sejam propostos mecanismos e modelos legais 

para o desenvolvimento de programas de reuso de água dentro das fazendas de 

carcinicultura, para que seja reduzido ou evitado o lançamento de efluentes sem o 

devido tratamento em corpos d’água. 

Como indicação para trabalhos futuros aponta-se a realização de monitoramento 

das águas de fazendas de carcinicultura de diferentes portes e águas adjacentes 

para verificar os impactos positivos e negativos que a atividade pode ocasionar, 
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além de estudos de caso em fazendas sobre a implementação de sistemas de reuso 

de águas em pequena escala. 

  

  



77 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALBUQUERQUE, L. F. Estudo da oxidação do metabissulfito de sódio contido 
no efluente da carcinicultura. 2005. 85f. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Química (PPGEQ), Natal, RN, 2005.  
 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard Methods for the 
Examination of Water and Wasterwater. A. E. Greenberg; L. S. Clesceri; A. D. 
Eaton. (eds.). APHA/AWWA/WEF, 2000. p.1-10. 
 
ARARIPE, H. G. de A.; LOPES, J. B.; BASTOS, M. E. G. Aspectos do licenciamento 
ambiental da carcinicultura na APA do delta do Parnaíba. Ambiente & Sociedade, 
v. 9, nº. 2, p. 143 – 173, 2006. 
 
ARAÚJO, A.S.F.; MONTEIRO, R.T.R. Plant bioassays to assess toxicity of textile 
sludge compost. Scientia Agricola, v.62, n.3, p.286-290, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO (ABCC). História da 
Carcinicultura no Brasil. Publicado por: adm. em 7 de fevereiro de 2011. 
Disponível em: <http://abccam.com.br/site/historia-da-carcinicultura-no-brasil/>. 
Acesso em: 09 mai de 2015. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO (ABCC). O censo da 
carcinicultura nacional em 2011. Natal, 2013. Disponível em: 
<http://abccam.com.br/site/wpcontent/uploads/2013/12/LEVANTAMENTO-DA-
INFRAESTRUTURA-PRODUTIVA.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2015. 
 
AVILA, L., A. Diversidade e potencial biotecnológico de Pseudomonas spp. de 
sedimentos de manguezais. Tese (Doutorado em Biotecnologia), 31f.,USP/Instituto 
Butantan/IPT, São Paulo, 2012. 
 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). 1999. Manual de Impactos 
Ambientais. Banco do Nordeste. Fortaleza, p. 27, 1999. 
 
BOYD, C. E. Water Quality management aeration and Shrimp farming. Fisheries 
and Allied, Aquaculture, Aurburn University Agricultural Experimental Station, 
Departamental Series, Alabama, USA, n. 2, 1989, 83p.  
 
BOYD, C. E. Padrões internacionais (ACC) de efluentes para certificação de 
fazendas de criação de camarão. Revista ABCC, n.1, p. 66-71, 2003. 
 
BRASIL. Lei nº. 9.638, 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em: 26 mai. 2015. 
 
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução n° 
01, de 23 de Janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais 
para a avaliação de impacto ambiental. Disponível em: 

http://abccam.com.br/site/historia-da-carcinicultura-no-brasil/


78 
 

 
 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em: 27 de 
maio de 2015. 
 
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução 
CONAMA n° 312 de 10 de outubro de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res31202.html. Acesso em: 19 ago. 
15. 
 
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução 
CONAMA n° 357 de 18 de março 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
nº 357 de 17 de março de 2005. Brasília: ANVISA, 2005 

 
BRITO-PELEGRINI, N.N., PATERNIANI, J.E.S., BROTA, G.A., SANTOS, E. M., 
SILVA, N.B., PELEGRINI, R.T. Ensaios biológicos com sementes para avaliar a 
redução da toxicidade do chorume tratados por processo fotoquímico. Minerva, v.6, 
n.3, p.219-228, 2009. 
 
CARVALHO, F. C. T. de; BARRETO; N. S. E.; REIS, C. M. F. dos; HOFER, E.; 
VIEIRA, R. H. S. dos F. Susceptibilidade antimicrobiana de Salmonella spp. isoladas 
de fazendas de carcinicultura no Estado do Ceará. Revista Ciência Agronômica, 
Fortaleza, v. 40, n. 4, p. 549-556, 2009. 
 
CARVALHO, A. H. de. Passagens molhadas e dinâmica fluvial no rio Jaguaribe: 
uma análise a partir da passagem molhada João Serafim. Jaguaruana - Ceará. 
(Monografia) Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM-UECE. 2013. 
 
CEARÁ. Decreto nº 14.535, de 02 de julho de 1981. Dispõe sobre a preservação e 
o controle dos Recursos Hídricos, regulamentando a Lei nº 10.148, de dezembro de 
1977. Fortaleza, 1981.  
 
CHAMBERLAIN, G. Cultivo Sustentável do camarão: Mitos e verdades II. Revista 
da ABCC, Recife, ano 5, n. 2. p 64-74, 2003. 
 
CHAMBERLAIM, G. Panorama Global da Carcinicultura. XI Simpósio Internacional 
de Carcinicultura, Fortaleza, 2014. Disponível em:  
http://fenacam.com.br/pdf/fenacam2014/carcinicultura/2-panorama-global-da-
carcinicultura-_-george-chamberlain.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2015. 
 
COELHO, M., I., S.; MENDES, E., S.; CRUZ, M., C., S.; BEZERRA, S., S.; SILVA, 
R., P., P. Avaliação da qualidade microbiológica de águas minerais consumidas na 
região metropolitana de Recife, Estado de Pernambuco. Acta. Scientiarum. Health 
Sciences. Maringá, v. 32, n. 1, p. 1-8, 2010. 
 



79 
 

 
 

CORDEIRO, J. A. N. Análise dos impactos socioeconômicos e ambientais da 
carcinicultura marinha no município de Santo Amaro: estudo de caso do distrito 
de Acupe. Salvador, 2008. 
 
CRUZ, R. R. M. O uso do metabissulfito de sódio na criação de camarão 
marinho em cativeiro e seu perigo para o trabalhador e o meio ambiente. 2004. 
46f. Monografia (Especialização). Gestão Ambiental, Universidade de Fortaleza, 
Fortaleza, 2004. 
 
DECAMP, O.; MORIARTY, D.J.W.; LAVENS, P. Probiotics for shrimp larviculture: 
review of field data from Asia and Latin America. Aquaculture Research, v.39, 
p.334-338, 2008. 
 
DUTKA, B. J. Short-Term root elongation toxicity bioassay. Methods for 
microbiological and toxicological analysis of waters, wastewaters and  sediments. 
National Water Research Institute (NWRI), Environment Canada., 1989. 
 
FERREIRA, A. H. C. et al. Uso de probióticos na Aquicultura – REVISA. Revista 
Eletrônica Nutritime, v. 9, n. 5, p. 1965-1980, Teresina, set./out. 2012.  
 
FIGUEIREDO, M. C. B. de; ARAÚJO, L. de F. P.; ROSA, M. de F.; MORAIS, L. de F. 
S. de.; PAULINO, W. D.; GOMES, R. B. impactos ambientais da carcinicultura de 
águas interiores. Engenharia Sanitária. Ambiental, v.11, n. 3, p. 231-240, 2006 
 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Bacteriological analytical manual. 
8th ed. Gaithersburg: AOAC International, p. 474-485, 1998. 
 
FRANCO, I.; BAGALDO, A. R.; GIL, L.; OLIVEIRA, E. A. G. de; ALBINATI, R. C. B.; 
COSTA, M. M. da. Caracterização molecular e susceptibilidade aos antimicrobianos 
de isolados bacterianos de camarões. Revista Brasileira de Saúde e Produção 
Animal, v.11, n.2, p. 527-536, 2010. 
 
FREIRE, R.H.F. Aspectos limnológicos de três reservatórios que abastecem a 
Região Metropolitana de Fortaleza: Açudes Pacajus, Pacoti e Gavião. 2000.  
(Dissertação de Mestrado) – Departamento de Recursos Hídricos, Universidade 
Federal de Ceará - UFC, Fortaleza, 2000. 
 
FREITAS, U. et al. Influência de um cultivo de camarão sobre o metabolismo bêntico 
e a qualidade da água. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 
v.12, n.3, p.293–301, 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
GUIMARÃES, E. D., et al. Avaliação da toxicidade aguda com Daphnia similis na 
água captada no Rio Paraíba do Sul e processada na estação de tratamento de 
água do município de Jacareí – SP – Brasil. Engenharia sanitária e ambiental, 9 
(2): 124-130. 2004.  Disponível em: <http://www.abes-
dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/v9n2/p124a130.pdf>. Acesso em: 08 
jun 2015. 



80 
 

 
 

 
GT-Carcinicultura. Relatório final. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e de Minorias da Câmara Federal; Relator: Dep. Federal João Alfredo 
Melo Teles, 2004. 
 
HERNÁNDEZ, J. Z. Manual purina de biosseguridade no cultivo de camarões 
marinhos. Paulínia: Agribrands do Brasil Ltda, 2000. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Demográfico 2010. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 
out. 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (IBAMA). Diagnóstico da carcinicultura no Estado do Ceará. 
Brasília: DIPRO/DILIQ/DIFAPE/GEREX, 2005. Disponível em: < 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0B19D3B1/DIAGDACARCINICULTU
RACEARA.pdf>. Acesso em 28 mai 2015. 
 
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). 
Perfil Básico Municipal do município de Jaguaruana. 2014. Disponível em: 
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfil_basico/perfil-basico-municipal-2014. 
Acesso em: 12 jun 2015. 
 
JACKSON, C. J.; PRESTON, N.; BURFORD, M. A.; THOMPSON, P.J. 2003. 
Managing the development of sustainable shrimp farming in Australia: the role of 
sedimentation ponds in treatment of farm discharge water. Aquaculture, LOCAL, 
226, p. 23-34. 2003. 
 
JACKSON, C.; PRESTON, N.; THOMPSON, P.J. Intake and discharge nutrient loads 
at three intensive shrimp farms. Aquaculture Research, Amsterdam, v. 35, p. 1053- 
1061, 2004. 
 
JORRY,D. Aquicultura Mundial: Produção e Perspectivas. Revista da Associação 
Brasileira de Criadores de Camarão. Natal, Ano XIV, n.2, 2012. 
 
KUHN, DD, GD BOARDMAN, SR CRAIG, GJ FLICK & E MCLEAN. 2008. Use of 
microbial focs generated from tilapia effluent as a nutritional supplement for shrimp, 
Litopenaeus vannamei, in recirculating aquaculture systems. J. World Aquacult. 
Soc., 39: 72-82. 
 
LIMA, A. M. F. Carcinicultura Marinha no Litoral da Bahia: Licenciamento 
Ambiental como instrumento para sustentabilidade. 2004. 160f. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasília, Brasília, 
2004. 
 
LINCOPAN, N.; TRABULSI, L. R. Pseudomonas aeruginosa, in Trabulsi, L. R. & 
Alterthum, F. (eds.), Microbiologia, p. 359-368, 4º ed., Editora Atheneu, 718p., 
2004. 
 



81 
 

 
 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
MELO, J. F. A. Tratamento de efluentes da carcinicultura por flotação em 
coluna e flotação por ar dissolvido. 2010. Dissertação (Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento em Processos Ambientais), UNICAP, Recife, 2010. 
 
MELLO, C. C. do A.. Avaliação de equidade ambiental como instrumento de 
modernização e democratização dos procedimentos de avaliação de impacto 
de projetos de desenvolvimento - estudo de caso: o processo de licenciamento da 
carcinicultura nos estados da Bahia e do Ceará. FASE – Projeto Brasil Sustentável e 
Democrático ETTERN-IPPUR-UFRJ. Rio de Janeiro. 2007. Disponível em: < 
http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/05/ETTERN-
IPPURUFRJ-and-FASE-Relat%C3%B3rio-S%C3%ADntese.pdf>. Acesso em: 20 
jun. 2015. 
 
MOTA, S. Reúso de águas: A experiência da Universidade do Ceará, Fortaleza, 
2000. 276 p. 
 
MOTA, S.; AQUINO, M. D.; SANTOS, A. B. (Organizadores). Reúso de águas em 
irrigação e piscicultura. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará/Centro de 
Tecnologia, 2007. 350p.  
 
NASCIMENTO, I., A., N. Aquicultura Marinha e Manejo Integrado da Zona 
Costeira: Visão da Agenda 21. TECBAHIA, Vol. 12. 1997; 13p. 
 
NATORI, M.N el. al. Desenvolvimento da Carcinicultura Marinha no Brasil e no 
Mundo: avanços tecnológicos e desafios. Informações Econômicas, SP, v.41, fev. 
2011.  
 
NUNES, A. J. P. Tratamento de Efluentes e Recirculação de Água na Engorda de 
Camarão Marinho. Panorama da Aqüicultura, Rio de Janeiro, v. 12, n. 71, p. 27-39. 
2002b. Bimestral. 
 
ORMOND, J. G. P. et al. A carcinicultura brasileira. BNDES Setorial, Rio de 
Janeiro, n.19, p. 91-118, mar. 2004. 
 
PARENTE, L. S.; COSTA, R. A.; VIEIRA, G. H. F.; REIS, E. M. F. dos; HOFER, E..; 
FONTELES, A. A.; VIEIRA, R. H. S. dos F.. Bactérias entéricas presentes em 
amostras de água e camarão marinho Litopenaeus vannamei oriundos de fazendas 
de cultivo no Estado do Ceará, Brasil. Brazilian Journal of Veterinary Research 
and Animal Science, São Paulo, v. 48, n. 1, p. 46-53, 2011. 
 
RADEMAKER, A. Tratamento de efluentes. Panorama da Aquicultura, p. 73-74, 
2003. 
 



82 
 

 
 

RAMÍREZ S. Influencia de las precipitaciones ácidas sobre el crecimiento radicular 
de Lactuca sativa L. y Amaranthus hypochondriacus . XXVIII Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambienta, Cancún, México, 2002. 
 
RIBEIRO, L. F. et al. Desafios da carcinicultura: aspectos legais, impactos 
ambientais e alternativas mitigadoras. Jornal Gestão Integrada da Zona Costeira, 
p; 365-383. 2014. Disponível em: <http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-453_Ribeiro.pdf>. 
Acesso em: 12 de nov 2015.  
 
RIBEIRO, P. A. P.; COSTA, L. S.; LOGATO, P. V. R. Probióticos na aquicultura. 
Revista Eletrônica Nutritime, v. 6, n.1, p. 837-846, 2008. 
 
ROCHA, I. P. Cultivo do Camarão Marinho: Atividade socialmente justa, 
ambientalmente responsável e, economicamente importante, de forma especial para 
o meio rural da região Nordeste. Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. 
2015. Disponível em: <http://abccam.com.br/site/wp-
content/uploads/2015/05/Carcinicultura-Marinha-Brasileira-Artigo-Executivo.pdf>. 
Acesso em: 28 abr. 2015. 
 
SALMINEN, S.; OUWEHAND, A.; BENNO, Y.; LEE, Y.K. Probiotics: how should they 
be defined? Trends in Food Science & Technology, v. 10, p. 107–110, 1999. 
 
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 
 
SANTOS D. B. dos,. Análise do comportamento e crescimento do camarão 
branco Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) em diferentes substratos 
inconsolidados. Natal, 2007. Diponível em: 
<ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/DanieleBS.pdf>. Acesso em: 12 out 2015. 
 
SCHIFFMAN, L.; KANUK, L. Comportamento do consumidor. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 
 
SCHMIDHEINY, S. Mudando o Rumo: uma Perspectiva Empresarial Global so 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: FGV, 1992. 
 
SCHROEDER, J. P. et al. Potential and limitations of ozone for the removal of 
ammonia, nitrite, and yellow substances in marine recirculating aquaculture systems. 
Aquacultural Engineering, v. 45, p. 35-41, 2011. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144860911000318>. Acesso em: 
02 jun. 2015. 
 
SOUSA, W. T. Z. de. Tratamento de efluentes de carcinicultura por dois 
wetlands artificiais pilotos, com e sem Spartina alterniflora: perspectivas de 
aplicação. 2003. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Centro 
de Ciências Agrárias), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,  2003. 
 
TACON, A. G. J.; FORSTER, I. P. Aquafeeds and the environment: policy 
implications. Aquaculture, v. 226, p. 181-189, 2003. 
 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-453_Ribeiro.pdf


83 
 

 
 

TÔRRES, R. C. O.; Escherichia coli. In: Vieira, R. H. S. F., Microbiologia, higiene e 
qualidade do pescado. São Paulo, Livraria Varela,, 2004, p.125 – 139. 
 
VALENÇA, A. R;. MENDES, G. N. O metabissulfito de sódio e seu uso na 
carcinicultura. Panorama da Aquicultura, v. 14, n. 85, p. 57-59, 2004. 
 
VASCONCELOS, U.; CALAZANS, G. M. T.; ANDRADE, M. A. G. de; MEDEIROS, L. 
V. Evidência do antagonismo entre Pseudomonas aeruginosa e bactérias 
indicadoras de contaminação fecal em água. Hig. Aliment, São Paulo, v. 21, n. 140, 
p. 127-130, abr. 2006. 
 
VIEIRA, R. H. S. F.; SILVA, A. I. M.; SOUSA, O. V. S.; HOFER, E.; VIEIRA, G. H. F.; 
SAKER-SAMPAIO, S.; LIMA, E. A. Análise experimental sobre a viabilidade de 
Escherichia coli em água do mar. Arq. Ciên. Mar, Fortaleza, v.34, p. 43-48, 2001. 
  



84 
 

 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro (a) senhor (a), 

 

Este é um convite para você participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada “ASPECTOS SOCIAMBIENTAIS DA CARCINICULTURA E 

CARACTERIZAÇÃO DE EFLUENTE DA ATIVIDADE: um estudo investigado no 

município de Jaguaruana-CE.”. O objetivo desse estudo é analisar as implicações 

geradas em torno da carcinicultura no município, dando ênfase nos seus possíveis 

impactos, e diagnosticar a condição física e bacteriológica da água, em uma fazenda 

localizada no município de Jaguaruana-Ce.   

A sua participação se dará através de respostas de um questionário. As 

respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o nome dos participantes desse estudo, ou outra 

informação que possibilite a identificação dos participantes. Garantimos que a 

pesquisa não trará nenhuma forma de prejuízo, dano ou transtorno para as 

empresas participantes. Propomos assim como forma para diminuir esses possíveis 

riscos: utilizar nomes falsos para manter o anonimato das empresas, bem como, a 

garantia do sigilo de sua participação no estudo. Para todas as necessidades, o 

pesquisador está disponível para acompanhar os participantes. 

Acreditamos nos benefícios que esta pesquisa trará com suas informações 

prestadas. As informações coletadas serão utilizadas nos resultados da pesquisa, os 

quais serão organizados para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, 

para obtenção do título de Graduada. Garantimos ainda a liberdade para que o 

participante desista da pesquisa a qualquer momento. No momento em que desejar 

entender melhor a pesquisa ou se desejar desistir da participação, retirando o 

consentimento, poderá fazê-lo entrando em contato com a pesquisadora Giovana 

Oliveira Farias pelo telefone (85) 99********* ou e-mail: giovanafarias93@gmail.com 
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Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. 

Foram-me garantidos esclarecimentos os quais eu venha a solicitar durante o curso 

da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que 

minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha 

família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos 

adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral. Autorizo assim a publicação dos dados da pesquisa a qual me 

garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Jaguaruana, ______ de ______________ de 2015 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR – LABOMAR 

CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

QUESTIONÁRIO (EMPRESA): 

Data:________________    Horário de Início:______   Horário de Término: _____  

 

DADOS DA EMPRESA: 

Endereço da Empresa:________________________________________________ 

Cargo/Função: ______________________ Ano de início das operações: ______ 

Quantidade de Funcionários: _______   Área da fazenda (ha): _______ 

Destinação do Produto: (     ) Mercado Nacional      (      ) Mercado Internacional 

 

ASPECTOS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICOS: 

1. Quantidade de área desmatada para a construção do viveiro: ________ 

 
2. Origem da água utilizada nos tanques: 

(     ) Rio     (     ) Concessionária de água    (     ) Poço     (     ) Lagoa    

(     ) Outro:__________________ 

3. Na fazenda ocorre a recirculação do efluente da atividade? 

(     ) Sim    (     ) Não 

4. Para onde ocorre o descarte do efluente final?  

(     ) Rio     (     ) Tanque de Maturação      (     ) Lagoa        (     ) Solo    

(     ) Outro: _________________ 

5. Realiza tratamento dos efluentes? 

(     ) Sim, Qual? __________________________    (     ) Não 

 

6. A fazenda possui bacia de sedimentação? 

(     ) Sim    (     ) Não 
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7. A fazenda apresenta algum sistema de reúso dos efluentes? 

(     ) Sim. Qual? _________________________________    (     ) Não 

8. Realizam monitoramento da qualidade da água? 

(     ) 3 vezes ou mais por ano      (     ) 1 a 2 vezes por ano     (     ) Nunca 

9. Qual a quantidade de água utilizada em cada ciclo? ____________________ 

 
10. Qual o comprometimento da empresa com as questões ambientais? 

(     ) Ótimo     (     )  Bom     (     ) Regular 

11.  A empresa possui um trabalhador específico que cuida da parte ambiental? 

(     ) Sim        (     ) Não  

12. A empresa conhece as Leis ambientais que orientam às suas atividades? 

(     ) Sim        (     ) Não 

13. A empresa conhece a Resolução CONAMA nº 357? 

(     ) Sim        (     ) Não 

14. A empresa já foi multada/notificada por algum órgão de fiscalização 

ambiental? 

(     ) Sim. Apontar: _______________________________________        (     ) Não 

15. A empresa possui ou possuiu algum trabalho de educação ambiental com 

seus funcionários? 

(     ) Sim        (     ) Não 

16. A empresa faz uso de algum tipo de “promotor de crescimento” em sua 

produção? 

(     ) Sim. Qual?_________________________________________        (     ) Não 

17. A empresa utiliza a substância “Metabissulfito de Sódio” em alguma etapa 

da produção?  

(     ) Sim        (     ) Não 

Quantidade por litro: ___________   Quem orienta as dosagens: ________________ 
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ASPECTOS SOCIAIS 

18.  Já ocorreu algum conflito com a comunidade em que a fazenda está 

inserida em relação à água ou solo? 

(     ) Sim        (     ) Não  

19. Existe a prática da responsabilidade social dentro da empresa? 

(     ) Sim        (     ) Não  

20.  A empresa a trouxe alguma infraestrutura para a comunidade que é de uso 

coletivo (Estradas, poços)? 

(     ) Sim. Quais? _________________________________________        (     ) Não 

21. O poder público local tem favorecido a cadeia produtiva da carcinicultura? 

 (     ) Sim        (     ) Não  

 

 




