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PEREIRA, R. F. (2007). Gerenciamento ambiental das fazendas de camarão do 
Estado do Grande do Norte. Natal, 2008. Dissertação (mestrado) - Departamento 
de Geografia, da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivo estudar o gerenciamento 
ambiental nas Fazendas Santa Rita, Tahim Agropesca e Agropesca Rigomoleiro, no 
Rio Grande do Norte. Para isto utilizamos como ferramenta teórica um conceito
fundante da ciência geográfica, o espaço, e como conceitos auxiliares o de 
gerenciamento ambiental, o de estuários como meio natural e o de manguezais 
como ecossistema. O estudo se deu levando em consideração um modelo de fluxo 
de atividades de uma fazenda típica seguindo o caminho dos resíduos produzidos 
desde o início até sua destinação final, num roteiro adaptado de SCHERER (1999). 
O fluxo proposto estabeleceu uma seqüência de atividades onde é identificado o 
material de entrada, o processo de gestão, os resíduos de saída e o destino dos 
resíduos ao longo da  fase de cultivo do camarão. A partir daí foi foram elaborados 
uma série de quadros gerenciais com os dados levantados nas três fazendas, de 
portes diferentes e conclui-se que o gerenciamento ambiental destas fazendas não 
segue os padrões formais de um sistema de gerenciamento ambiental típico. 
Confrontando com o sistema  proposto pela norma ISO14000 o estudo revelou que 
todas as empresas estão numa situação de não conformidade e que os impactos 
sobre o meio ambiente continuam sendo muitos significativos. Entretanto, é possível 
implantar a norma ISO14000 porque alguns procedimentos implantados pela 
fazendas estão corretos do ponto de vista do gerenciamento ambiental. 

Palavras chave: Gestão Ambiental, Impactos ambiental, NBR ISO14000, 
carcinicultura.
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ABSTRACT 

The present dissertação had as objective to study the ambient management in the 
Farms Saint Rita, Tahim Agropesca and Agropesca Rigomoleiro, in the Great River 
of the North. For this we use as theoretical tool some fundantes concepts of 
geographic science, the space, and as concepts auxiliary of ambient management, of 
estuaries as the half natural one and of manguezais as ecosystem. The study if it 
gave taking in consideration a model of flow of activities of a typical farm following 
the way of the residues produced since the beginning until its final destination, in a 
suitable script of SCHERER (1999). The considered flow established a sequence 
activities where it is identified the material of entrance, the process of management, 
the residues of exit and the destination of the residues to the long one of the phase of 
culture of the shrimp. From it was there had been elaborated a series of 
managemental pictures with the data raised in the three farms, of different transports 
and concludes that the ambient management of these farms does not follow the 
formal standards of a system of typical ambient management. Collating with the 
system of considered by norm ISO14000 the study it disclosed that all the companies 
are in a situation of not conformity and that the impacts on the environment continue 
being many significant ones. However, it is possible to implant norm ISO14000 
because some procedures implanted for the farms are correct of the point of view of 
the ambient management. 

Words key: ambient management; Ambiental Impacts; NBRISO14000, carcinicultura. 
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1 INTRODUÇÃO 

No espaço do Rio Grande do Norte, historicamente, os temas do gado, da 

seca, do algodão, do sal, da cana-de-açúcar e das frutas, sempre estiveram 

presentes nos debates acadêmicos como elementos predominantes e tradicionais 

da economia do Estado. Entretanto, a partir dos anos 1980, segundo a professora 

Livramento a economia do Estado “começou a se reestruturar” e uma gama de 

novos produtos surgiu, fruto de um novo processo de espacialização 

(CLEMENTINO, 1995).  

A nova espacialização é conseqüência do que ocorreu no Brasil nas últimas 

quatro décadas quando se verificaram intensa reestruturação produtiva e nesta o 

chamado agronegócio reestruturando seus sistemas de ação e objetos1 mediante a 

introdução de ciência, tecnologia e informação. Um novo ciclo econômico surgiu 

originando novos produtos como, o turismo, a fruticultura irrigada, o petróleo e o 

camarão que passaram a marcar uma nova dinâmica. Este ciclo foi acompanhando 

o caminho dos novos planos de desenvolvimento do Estado em que “as linhas de 

produção a serem construídas têm de considerar as riquezas naturais existentes no 

território potiguar” conforme seu plano plurianual (PPA, 2004-2007, p. 44). 

Neste contexto a carcinicultura, atividade em estudo, implantou-se em 

praticamente todo o espaço litorâneo com o testemunho das rugosidades ainda 

presentes, estando atualmente adentrando para o seu interior, conforme o Mapa 01 

onde se pode visualizar a localização das atuais fazendas de camarão. 

1 Para Milton Santos (2002, p. 63) “O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, 
povoados por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidades, e cada vez mais tendentes 
a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes”. 
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MAPA 01 – Localização das fazendas de camarão do RN 

Fonte: IDEMA (2004) 

Os empreendimentos até cinco hectares de lâmina d’água, considerados 

pequenos, representam a grande maioria das fazendas, como podemos observar no 

mapa acima. Além disso, o Estado do Rio Grande do Norte possui 400 km de Zona 

Costeira, dividida em litoral Setentrional (Norte) e Oriental (Leste), indicando um 

potencial em torno de 30.000 ha de área compatível para a atividade de criação de 

camarão marinho (EMPARN, 2001). São 14 bacias hidrográficas e duas faixas 

litorâneas que totalizam 53.306,8 km² de área de drenagem conforme o Mapa 02 do 

Sistema Hidrográfico do Estado do Rio Grande do Norte (SERHI, 2006). 
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MAPA 02 - Bacias hidrográficas do RN 

Fonte: SERHID (2006) 

A atividade carcinícola se implantou principalmente, em sete estuários do 

litoral potiguar, apresentando características distintas, sendo eles os estuários dos 

rios Apodi-Mossoró; Piranhas-Açú; Galinhos-Guamaré; Ceará Mirim; Potengi; 

Guaraíras; e Cunhaú/Curimataú. A Figura 01 mostra nas colorações verdes os 

manguezais do litoral oriental do RN e destaca além de outros os de Ceará Mirim e 

Potengí, área de estudo da pesquisa.
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FIGURA 01 – Ocorrência de área de manguezal no litoral oriental do RN 

Fonte: UFC, área 6, cena 214-64 do Landsat (2003). 

Segundo informações do Governo do Estado do RN, as áreas visando 

implantação de projetos para criação de Camarão somam 6.850 ha, sendo 2.599 ha 

licenciados já em operação; 2.838 ha em implantação e 1.413 ha em licenciamento. 

O Estado conta atualmente com 06 laboratórios de produção de larvas; 08 empresas 

beneficiadoras e exportadoras de camarão, tanto para o mercado interno como para 

o externo (IDEMA, 2004).

No último inventário da ABCC o RN aparece com 381 fazendas, sendo 280 

pequenas, 82 médias e 19 grandes numa área cultivada de 5.402 ha e conforme 

dados da ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Camarão pode-se verificar 

a posição de destaque do Estado do Rio Grande do Norte no que diz respeito tanto 

ao número de empreendimentos como o volume da produção. Observamos que o 

Estado do Ceará é o concorrente mais próximo do RN seguido da Bahia e de 

Pernambuco. Todos estes Estados perdem para o RN quando o quesito é área 

ocupada (ABCC, 2007). 
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Apesar de despontar até 2004 como atividade importante na economia do 

Estado pelo volume de suas exportações, pelo número de empreendimentos 

implantados, pela grande área de cultivo e por ter conquistado excelentes taxas de 

produtividade e rentabilidade por hectare, uma tendência de crise começou a se 

esboçar, conforme mostra o gráfico 1 das exportações da SECEX de 2007. 

Podemos ver que  em 2004 o volume de exportação chegou a 21.165,80 toneladas; 

2005 com 15.862 toneladas e passa em 2006, para 10.899 toneladas, amargando 

uma perda de 25% no volume das exportações em relação a 2004.  

GRÁFICO 01 - Evolução das exportações de camarão no período 2003- 2006 

Fonte: Adaptado de SECEX (2007) 

A crise enfrentada pelos produtores de camarão do RN é a pior desde o 

início da atividade nos anos 70 e coincide com a queda da cotação do dólar e com a 

chegada de doenças nos viveiros de camarão. Até 2004, o destino do camarão do 

RN era os EUA que impôs elevadas taxas ao produto acusando os carcinicultores 

brasileiros de dumping, prática de importação de produtos a preço inferior ao do 

mercado interno americano, forçando os carcinicultores à mudança de orientação no 

mercado como mostram as conclusões da 3º FENACAM – Feira Nacional do 

Camarão que indicou que “o mercado interno é agora foco principal da indústria 

carcinícula” (ABCC, 2007).  

Entre outras causas da crise, o Ministério da Agricultura e Pesca apontou o 

problema da dependência que o produto tem do mercado externo como também sua 
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sustentabilidade ambiental, quando reconheceu que o setor está “sendo alvo de 

críticas por parte de ambientalistas que denunciam a destruição de manguezais, a 

poluição das águas, a salinização da água doce e outros impactos ambientais, 

resultado do mau planejamento e má gestão de alguns produtores e das instituições 

governamentais envolvidas” (MAPA, 2001). 

Os principais países importadores do crustáceo, EUA, União Européia, e 

Japão se orientam com tolerância zero para o perigo da salmonela – principal causa 

de detenções e rejeições de camarão e principal motivo para a suspensão das 

importações de certos países (MAPA, 2001, p. 151) e no caso de perigo químico 

está o controle do nível de dióxido de enxofre (SO²) de 100 ppm resultado da 

imersão de metabissulfito de sódio para evitar ou reduzir o aparecimento de 

manchas negras no camarão.

As normas que o mercado mundial de camarão tem de obedecer são 

aquelas especificadas pela Comissão do Codex Alimentarius que exigem fatores de 

qualidade e sanidade do camarão cultivado com atributos de valor nutritivo, 

presença de contaminação microbiana, tempo de armazenamento, sabor, resíduos 

de aditivos químicos (SO²), presença de metais pesados, resíduos de agrotóxicos, 

medicamentos, coloração, tamanho, presença de corpos estranhos, odor, 

uniformidade e outros (CATO, 1998). 

A crise da carcinicultura no RN expôs o problema do gerenciamento 

ambiental e provocou o desafio de se fazer com que o setor caminhe para uma 

prática gerencial ecologicamente responsável. A premissa desta dissertação partiu 

da idéia de que os problemas de gerenciamento ambiental podem ser minimizados e 

prevenidos mediante a adoção de métodos de manejo e monitoramento 

ambientalmente sustentáveis. Como afirma o engenheiro Walter Q. Seiffert, “o 

ordenamento territorial do espaço torna-se imprescindível para o desenvolvimento 

sustentável da atividade no setor” (SEIFFERT, 2005). 

Segundo Maria Augusta Almeida Bursztyn (1994), o: 

Modelo de crescimento adotado após a Segunda Guerra Mundial revelou-se 
rapidamente (pela sua amplitude e pela complexidade extrema dos seus 
meios), como um agente de quebra do equilíbrio ecológico, o que acarreta, 
em termos econômicos, um desequilíbrio da alocação de recursos e, em 
termos sociais, da distribuição do bem-estar (BURSZTYN, 1994, p. 13). 
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Continua a autora afirmando que observa-se, nestas últimas décadas, um 

grande crescimento das atividades de produção e consumo que têm como 

conseqüência direta o aumento de dejetos diversos na natureza gerando fortes 

pressões sobre as capacidades de assimilação dos mesmos, sem contar os efeitos 

nas mudanças climáticas em longo prazo. 

As preocupações quanto à degradação do meio ambiente, apesar dos 

alertas e dos acordos e tratados internacionais originados na década de 30, e 

apesar de até o início dos anos 70 o mundo já caminhar levando em consideração 

as necessidades de proteção dos recursos naturais e fitossanitários, a questão 

envolve os problemas com a pobreza mundial, acesso à água tratada, endemias e 

fome, e a questão que atualmente o ecossistema humano enfrenta: as 

conseqüências já visíveis do aquecimento global que entrou nas preocupações 

deste início do século XXI. Neste sentido a preocupação com a questão do 

desenvolvimento foi resumida na CMMAD – Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento com o seguinte conceito integrador: “desenvolvimento sustentável 

consiste em atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações em atender suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991).

Com relação à carcinicultura várias referências estão a orientar o setor: a 

primeira diz respeito à FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura onde se afirmou que: 

Desenvolvimento é o gerenciamento e conservação da base dos recursos 
naturais e a orientação das mudanças tecnológicas e institucionais de tal 
maneira a assegurar o atendimento e contínua satisfação das necessidades 
humanas para as presentes e futuras gerações (FAO, 1997). 

A segunda, diretamente voltada para o cultivo de camarões e fonte de 

consulta institucional e jurídica foi estabelecida na reunião da FAO em 1997. A 

terceira foi feita em Bangkok em 1998. Estas orientações embasaram a legislação 

atual e se resumem no seguinte: A aqüicultura deve caminhar para a 

sustentabilidade; promover a proteção dos recursos costeiros; e promover a 

segurança alimentar em nível nacional e internacional.  Podemos dizer que “o cultivo 

de camarões marinhos depende de uma cultura de responsabilidade ambiental e 

social que seja voluntária, difundida entre os fazendeiros e se traduza em boas 

práticas gerenciais” (BOYD et al., 2001). 
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1.1 OBJETIVOS 

Como objetivo geral, analisar o gerenciamento ambiental em três fazendas 

de camarão do litoral Norte do Rio Grande do Norte. 

Dentre os objetivos específicos a dissertação se propôs pesquisar o Sistema 

de Gestão Ambiental utilizado pelas fazendas, identificar os principais impactos 

ambientais da carcinicultura no processo de cultivo do camarão e confrontar os 

dados levantados com as normas da ISO14000.

1.2 JUSTIFICATIVA 

Constata-se que com os impactos ambientais sobre as atividades produtivas 

e em decorrência de acordos internacionais, da legislação e da preocupação em 

assegurar a qualidade de vida das gerações futuras, a gestão ambiental tornou-se 

ferramenta de modernização e competitividade das indústrias. Segundo dados do 

anuário de 2007 da Revista Análise Gestão Ambiental: 

As empresas que não têm uma política de gestão ambiental baseada em 
conformidade, qualidade e segurança, invariavelmente enfrentam 
desperdício de materiais, água e energia, passivos ambientais e limitações 
no crescimento de seus negócios (ANÁLISE, 2007, p. 30). 

Atualmente a competição internacional vem alterando os cenários, 

determinando diferentes padrões de ordenamento territorial e mudanças na atuação 

governamental e das empresas quanto à questão ambiental e especificamente 

quanto à forma de gestão de seus recursos naturais. Com efeito, a presente 

pesquisa pretendeu saber como é feita e se a gestão ambiental nas fazendas de 

camarão escolhidas atendem às normas da ISO14000.

A relevância desta proposta está no fato de que, a gestão ambiental dos 

recursos naturais se constitui hoje em pré-requisito para uma prática ecologicamente 

sustentável assim como para a entrada do produto em vários mercados em resposta 

a uma exigência da sociedade que quer um meio ambiente cada vez mais protegido 

e por isso exige que empresários, sociedade, e investidores, observem os caminhos 

e as normas ambientais ecologicamente corretas e internacionalmente aceitas. 

Diante desse cenário, há um interesse crescente em saber como se 
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processa a gestão ambiental das fazendas de camarão e para isso, é necessário o 

conhecimento do fluxo das atividades nas fazendas, os impactos ambientais no 

manejo de suas atividades  e as conformidades e não-conformidades no que tange 

aos requisitos das normas ISO14000. Não se pretende esgotar o tema, mas somar-

se ao esforço da ciência da Geografia em contribuir para o debate sobre a 

carcinicultura que hoje se realiza no Rio Grande do Norte.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O ESPAÇO GEOGRÁFICO E A CARCINICULTURA 

A problemática ambiental no ponto de vista da geografia permite-nos 

relacionar a carcinicultura ao conceito fundante desta ciência – o espaço que 

também é utilizado por outras ciências. Com a transformação da natureza em forma 

produtiva, o espaço passou a assumir uma importância fundamental, em função de 

que, como argumenta Santos (1977) “a ação humana tende a transformar o meio 

natural em meio geográfico, isto é, em meio moldado pela intervenção do homem no 

decurso da história” (SANTOS, 1977). 

Esta concepção de “espaço como produto do homem” (SOUZA, 2000) é 

aprofundado na obra do geógrafo Milton Santos (SANTOS, 1997, p. 71) que 

conceitua o espaço como “resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço 

intermediado pelos objetos naturais e artificiais”. Nesta perspectiva todos os espaços 

são espaços geográficos e a presente pesquisa vai analisar como é feita a ação do 

gerenciamento ambiental dos recursos naturais mais significativos, no espaço da 

carcinicultura, objeto artificial dos viveiros de camarões no RN.

Entendemos que a Geografia, como todas as ciências, teve que desenvolver 

seu paradigma para poder fundamentar os objetos de sua análise e os conceitos 

fundamentais para seu universo científico.  Entre os teóricos da Geografia seguirei 

Milton Santos e sua abordagem sobre natureza e espaço quando ele coloca as 

questões relativas às técnicas, o meio natural e o meio técnico-científico. O espaço 

geográfico é entendido assim como um “conjunto indissociável de sistemas e 

objetos” (SANTOS, 1997) que representa a materialidade da sociedade e da 

natureza. Os objetos são tudo o que existe na superfície da terra, toda herança da 

história natural e “todo o resultado da ação humana que se objetivou” (SANTOS, 

1997, p. 59).

Sendo assim entendemos que a atividade da carcinicultura acontece no 

espaço geográfico com uma gama de novos objetos que aparecem nos estuários 

dos rios e nas áreas de manguezais, ou seja, as fazendas de camarão. 

Compreendemos que é na Geografia, que encontramos a teoria capaz de nos dar a 

noção fundadora do ser do espaço. O objeto do nosso estudo, o gerenciamento 

ambiental, foi realizado numa escala que nos permitiu ver, por exemplo, o que 
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aconteceu em termos de gerenciamento ambiental em três fazendas de 

carcinicultura do RN nos objetos nelas contidos. Como Santos, compreendemos que 

“o enfoque geográfico supõe a existência dos objetos como sistemas e não apenas 

coleções” (SANTOS, 1997, p. 59-60). 

Estudar o gerenciamento na carcinicultura é reconhecer uma relação entre a 

sociedade e a natureza que pode ser visualizada a partir de um meio natural, o 

estuário, e um meio artificializado, a fazenda, confirmando as observações de Milton 

Santos (1997, p. 272) de que “a instalação do meio técnico-científico-informacional 

em certas manchas do território regional”, como ocorreu no RN, podem explicar o 

que ocorreu nos estuários do RN. 

Para Sandra Baptista da Cunha, tradicionalmente, a visão geográfica 

envolve o método baseado na observação de campo, no reconhecimento das 

relações entre processos atuantes nos rios e canais “e as formas resultantes, nas 

variáveis ambientais locais. Nesse sentido os rios devem ser examinados sob a ótica 

das bacias de drenagem, uma vez que refletem o uso do solo e sua dinâmica, além 

de considerar as dimensões temporal e espacial” (CUNHA, 2003). 

2.2 ESTUÁRIOS COMO MEIO NATURAL E MANGUEZAL COMO ECOSSISTEMA 

Os estuários são um dos principais ecossistemas da biosfera, apresentando 

uma grande diversidade de vida, sendo responsáveis pelo recebimento de nutrientes 

para o ambiente fluvio-marinho. Contudo, constituem ambientes frágeis que estão 

sendo agredidos e destruídos pela ação antrópica. Os estuários se caracterizam 

principalmente por apresentar alto grau de fertilidade, sendo considerados como 

berçário de peixes e outros animais que procuram refúgio para o seu 

desenvolvimento inicial. Odum destaca a importância dos estuários como locais de 

criação para espécies que permanecem nesses ambientes durante todo o seu ciclo 

vital e espécies que iniciam a sua vida nos estuários, onde o alimento é abundante e 

a proteção contra os predadores aumenta a capacidade de sobrevivência e o seu 

rápido crescimento (ODUM, 1988, p. 380). 
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Ainda sobre este conceito iremos encontrar em Miranda et al. (2000) que, 

A palavra estuário é derivada do adjetivo latino aestuarium, cujo 
significado é maré ou onda abrupta de grande altura, fazendo 
referência a um ambiente altamente dinâmico, com mudanças 
constantes em resposta a forçantes naturais. Esse termo é utilizado 
genericamente para indicar o encontro do rio com o mar, 
caracterizando uma foz litorânea. Portanto, trata-se de um 
ecossistema de transição entre o oceano e o continente; a 
complexidade e vulnerabilidade à influência do homem são 
características comuns a todos os estuários. Em condições naturais 
os estuários são biologicamente mais produtivos do que os rios e o 
oceano adjacente, por apresentarem altas concentrações de 
nutrientes que estimulam a produção primária (MIRANDA; CASTRO; 
KJERFVE, 2000, p. 1). 

Os estuários são locais de transição entre água doce e salgada, sendo 

“feições resultantes da transgressão holocênica que afogou os vales dos rios” 

(MORAIS, 1996, p. 222). O mesmo autor completa que “os estuários estão 

conectados ao oceano por um canal principal e caracterizam-se pela presença da 

ação da maré por toda a sua extensão” (ibidem).

O Estuário do Potengi onde está localizada uma das fazendas estudadas 

enquadra-se perfeitamente na histórica problemática que caracteriza esses 

ambientes. As suas riquezas naturais associadas às facilidades oferecidas à 

navegação constituíram-se em fatores determinantes para o estabelecimento de 

sítios populacionais, destacando-se entre as atividades econômicas locais, a 

atividade pesqueira e a produção de sal, ambas em caráter artesanal, sem que 

fossem registradas maiores situações de conflito com a vocação ambiental da área 

(IDEMA, 2004). 

Na atualidade, o Estuário do Potengi figura como ponto final de lançamento 

de esgotos domésticos e industriais, sem tratamento prévio, pondo em risco a flora e 

fauna estuarina. Vale ressaltar o alto teor dessa poluição, que representa em nível 

de esgotos domésticos uma carga orgânica da ordem 20.717 m3 (de um volume total 

de 46.037 m3/dia), e nos lançamentos industriais, com teores de alguns metais 

pesados (chumbo, níquel e zinco) acima do máximo permitido (IDEMA, 2004). 
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2.3 OS MANGUEZAIS 

O conceito de manguezais, segundo a ABNT (1988), é que são sistemas 

litorâneos de transição entre os ambientes terrestres e aquáticos, característicos de 

regiões tropicais e subtropicais (ocupando normalmente áreas no interior de baías e 

estuários), estando submetidos ao regime de maré. 

Os manguezais são constituídos de espécies vegetais típicas, adaptadas à 

flutuação de salinidade e a um tipo de sedimento predominantemente lodoso, com 

baixos teores de oxigênio. Estes restritos ecossistemas que apresentam uma 

inestimável importância para a biodiversidade e para a ecologia marinha vêm 

despertando um crescente interesse do ponto de vista geoambiental, devido à sua 

vulnerabilidade e às rápidas transformações que vêm sofrendo (ABNT, 1988).  

Os manguezais são, para Accioly, ecossistemas de grande importância no 

equilíbrio ecológico, sendo um berçário favorável para o desenvolvimento de muitas 

espécies de animais e plantas. Seus sedimentos escuros são cobertos por água na 

preamar, onde ricas comunidades de algas crescem sobre as raízes aéreas das 

árvores. Os troncos permanentemente expostos e as copas das árvores são pobres 

em plantas epífitas. Bactérias e fungos decompõem as folhas caídas e a cadeia 

alimentar é baseada no uso dos detritos resultantes desta decomposição (ACCIOLY, 

1995).

Quanto à fauna, afirma Accioly, destacam-se várias espécies de 

caranguejos, formando enormes populações nos fundos lamosos. As ostras, 

mexilhões, berbigões e cracas se alimentam filtrando da água os pequenos 

fragmentos de detritos vegetais, ricos em bactérias. Aves típicas são poucas, devido 

à pequena diversidade florística; entretanto, algumas espécies usam as árvores do 

mangue como pontos de observação, de repouso e de nidificação. Estas aves se 

alimentam de peixes, crustáceos e moluscos, especialmente na maré baixa, quando 

os fundos lodosos estão expostos. Muitas das espécies de peixes do litoral brasileiro 

dependem das fontes alimentares do manguezal, pelo menos na fase jovem. Entre 

eles estão bagres, robalos, manjubas e tainhas. A riqueza de peixes atrai 

predadores para o interior do manguezal, como algumas espécies de tubarões, 

cações e até golfinhos (ACCIOLY, 1995). 
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Os manguezais são inquestionavelmente considerados como um dos 

ecossistemas mais produtivos do planeta (SCHAFFER-NOVELLI, 1999). Este 

ecossistema representa um elo importantíssimo entre os ecossistemas marinho e 

terrestre, sendo rico em espécies aquáticas marinhas e continentais, servindo de 

santuário para a reprodução de centenas de espécies de peixes e crustáceos, 

atuando ainda, como um filtro natural para sedimentos e poluentes (FERNANDES, 

2002).

Os manguezais, que representam uma inestimável importância para a 

biodiversidade e para a ecologia marinha vêm despertando um crescente interesse 

do ponto de vista geoambiental, devido a sua vulnerabilidade e as rápidas 

transformações que vem sofrendo (FERNANDES, 2002). 

Manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes 

terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 

regime das marés, ocorrendo em regiões costeiras abrigadas, apresentando 

condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies 

animais, sendo considerado importante transformador de nutrientes em matéria 

orgânica e gerador de bens e serviços (SCHAFFER-NOVELLI, 1991). 

As raízes parcialmente submersas da vegetação do mangue espalham-se 

sob a água para reter sedimentos e evitar que eles escoem para o mar. Outra ação 

danosa é o lançamento de esgotos e as atividades desenvolvidas sem planejamento 

no entorno do sistema sem levar em conta o comportamento do ecossistema nem 

sua capacidade de suporte o que vêm causando impactos ambientais numa 

velocidade estarrecedora (IDEMA, 2004). 

Os mangues correspondem a um tipo de vegetação arbóreo-arbustiva, que 

se desenvolve principalmente nos solos lamosos dos rios tropicais e subtropicais ao 

longo da zona de influência das marés, tanto para dentro do estuário, onde as 

variações de marés impulsionam as águas salgadas do mar para dentro do 

continente através do canal fluvial, como para as laterais dos rios em zonas sujeitas 

a inundações ao longo dos estuários. Os manguezais são caracterizados por uma 

baixa diversidade de espécies arbóreas resistentes às condições halófilas das águas 

estuarinas ou regiões costeiras com influências de águas marinhas. É um ambiente 

propício à produção de matéria orgânica, o que garante alimento e proteção natural 

para a reprodução de diversas espécies marinhas e estuarinas (IDEMA, 2004).
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A vegetação do tipo mangue é reconhecida pela legislação ambiental 

nacional como Área de Preservação Permanente pelo Art. 2º da lei 4771/65, que a 

considera como florestas e demais formas de vegetação natural. Ocorrem em locais 

próximos ao mar, nas desembocaduras dos rios e em depressões costeiras, tendo 

superfícies ora expostas (baixa-mar), ora inundadas (preamar). São caracterizados 

pela sua forma de vegetação, fauna e um odor inconfundível. Possui sedimentos 

finíssimos, recentes, de coloração cinza escuro são compostos por depósitos síltico-

argilosos, muito ricos em matéria orgânica, decorrentes de acumulação flúvio-

marinha (IDEMA, 2004). 

Os manguezais são ecossistemas muito importantes para a natureza. 

Diegues aprofunda seus estudos dos manguezais e afirma que na relação da 

economia com os mangues “a economia clássica considera certos espaços 

geográficos e ecossistemas de mangue, como áreas marginais ou de baixo valor de 

mercado”.

No caso destas áreas, a carcinicultura mudou esta perspectiva e em virtude 

das condições necessárias para sua ocorrência e dos benefícios prestados por eles 

nas regiões costeiras passaram a ser áreas bastante disputadas no jogo da 

economia globalizada (RODRIGUES, 2007).

Entendemos que a “integridade ecológica do litoral do Rio Grande do Norte é 

pressionada pelo crescimento dos centros urbanos, pela especulação imobiliária 

sem planejamento, pela agricultura, pela poluição, pelo enorme fluxo de turistas e 

pela carcinicultura” (IDEMA, 2004). A ocupação predatória vem ocasionando a 

devastação das vegetações nativas, o que leva, entre outras coisas, à 

movimentação de dunas e ao assoreamento de rios, lagoas e estuários; o 

assoreamento de manguezais que, por exemplo, colocam em perigo espécies 

animais e vegetais, além de destruir um importante "filtro" das impurezas lançadas 

na água (IDEMA, 2004). 
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2.4 GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Para desenvolver o trabalho tomamos também como conceito auxiliar o de 

gerenciamento ambiental de Cyro Valle em que ele o define como “um conjunto de 

medidas e procedimentos bem-definidos que, se adequadamente aplicados, 

permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento no 

meio ambiente” (VALLE, 2002, p. 69), como também o de Rui Otávio Bernardes de 

Andrade cujo enfoque consiste em considerar  que “o gerenciamento ambiental não 

se limita à ciência da administração pública ou privada. Ele reúne questões ligadas à 

Sociologia, Economia, Finanças, Teoria do Estado, Teoria das Organizações, 

Psicologia e Planejamento” (ANDRADE, 2000, p. 9). 

Segundo o Professor Ricardo K. de Macedo as tecnologias de gestão estão 

ultrapassando alguns limites para ingressar na dimensão do conhecimento e que é 

nítida a obsolescência da idéia de que a aplicação da ciência e da tecnologia é 

suficiente para corrigir ou impedir todos os males sociais, econômicos, políticos, 

biológicos e físicos, enfim, “todos os males ambientais, no seu verdadeiro sentido” 

(MACEDO, 1994, p. 50). Josimar R. de Almeida afirma também que “numa 

economia que se caracteriza no limiar do Século XXI, por elevado desperdício de 

recursos energéticos, e que desconhece as oportunidades de negócios na área 

ambiental, surge mais que conveniente a iniciativa de difundir os princípios da 

gestão ambiental” (ALMEIDA, 2002, p. 8). Denis Donaire alerta que “ tem ocorrido 

uma mudança muito grande” (DONAIRE, 1999. p. 13) no ambiente das empresas 

com relação ao meio ambiente e que não é segredo de ninguém que a teoria 

administrativa não conseguiu acompanhar as questões do gerenciamento ambiental. 

Várias são as citações sobre gerenciamento ambiental presentes nos 

documentos firmados durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como ECO 92. Embora 

não possuam força legal, as declarações desta conferência confirmam “com base no 

princípio do desenvolvimento sustentável, o conceito de gerenciamento desses 

recursos de forma científica” (VALLE, 2002, p. 31). 

Na década de 80 e 90 as questões de gerenciamento ambiental foram 

tratadas com um maior rigor, tendo em vista as implicações legais e jurídicas. 

Entretanto na maioria dos casos as empresas e organizações “observaram a 

legislação como item de custo nos negócios” (HARRINGTON; KNIGHT, 2001). 
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A preocupação com a gestão ambiental não é recente. Ela surge desde o 

final do século XIX, mas “nos últimos 60 anos, aproximadamente, é que houve 

tentativas sérias no sentido de proteger a paisagem, os rios e estuários” (JONES, 

2002, p. 1). David Jones (2002), auditor ambiental internacional, chama atenção das 

novas responsabilidades ambientais das empresas com relação ao meio ambiente, 

como por exemplo, a necessidade de fazer auditorias ambientais em suas 

dependências e afirma que: 

O principal propósito da auditoria ambiental é assegurar que essas 
melhorias planejadas para o desempenho ambiental estejam efetivamente 
alcançadas, e que as empresas não se exponham a riscos desnecessários 
associados a danos e a dispendiosos processos resultantes da poluição 
causada por elas (JONES, 2002, p. 1).  

Donaire (1999) diz que o retorno do investimento entendido como 

simplesmente lucro e enriquecimento de acionistas passa também pela criação de 

um mundo sustentável. O gerenciamento ambiental passa a ser um fator estratégico 

que a alta administração da empresa deve analisar.   

Isto é confirmado nos estudos de Callenbach (1993) ao enfatizar que o 

senso de responsabilidade, as exigências legais, a proteção dos interesses da 

empresa, a imagem, a proteção dos funcionários, a pressão do mercado, a 

qualidade de vida e o lucro são motivações para a proteção ambiental das 

empresas.

A gestão ambiental é um aspecto funcional da gestão das empresas em 

termos de políticas e estratégias ambientais se constituindo numa ferramenta para o 

gerenciamento dos assuntos pertinentes ao meio ambiente. Assim, Meyer (2000) 

apresenta a gestão ambiental com o objetivo de manter o maio ambiente saudável; 

como meio de atuar sobre as modificações causadas pelo uso e descarte dos bens 

e detritos das atividades humanas, como instrumento de monitoramento, controle e 

ações mitigadoras, como base de atuação de diagnósticos e cenários e se configura 

como uma das mais importantes atividades.  

As empresas vêm tratando com maior preocupação gerencial a questão de 

como se enfrentar a gestão ambiental destacando que o conceito é aquele que 

atualmente começa a ganhar destaque, segundo o Anuário 2007, “como integrante 

do tripé da sustentabilidade, com outros dois: a forma de como a empresa lida com 
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os públicos internos e externos e a maneira de como se relaciona com seus 

acionistas” (ANÁLISE, 2007). 

Uma visão geral da gestão ambiental pode ser verificada no quadro 1 onde 

são apresentados os requisitos de gestão, principalmente, de processos, de 

resultados, de sustentabilidade e de um plano de gestão ambiental. 

QUADRO 01 – Principais requisitos de gestão ambiental da carcinicultura 

GESTÃO AMBIENTAL 
Gestão de 
processos

Gestão de resultados Gestão de 
sustentabilidade

Gestão do Plano 
ambiental

Exploração dos 
recursos

Emissões gasosas Qualidade do Ar Princípios e 
compromissos 

Transformação de 
recursos

Efluentes líquidos Qualidade da água Política ambiental

Acondicionamento 
dos recursos 

Resíduos sólidos Qualidade do solo Conformidade 
legal

Transporte de 
recursos

Particulados Abundância e 
diversidade da flora 

Objetivos e metas

Aplicação e uso dos 
recursos

Odores Abundância e 
diversidade da fauna 

Programa
ambiental

Quadro de riscos 
ambientais

Ruídos e vibrações Qualidade de vida do 
ser humano 

Projetos
ambientais

Situação de 
emergência

Iluminação Imagem institucional Ações corretivas 

Fonte: Macedo (1994). 

Segundo Macedo (1994) os quatro níveis descritos no quadro acima podem 

orientar a gestão ambiental das empresas nos aspectos: a gestão dos processos 

que envolvem a avaliação da qualidade ambiental de máquinas e equipamentos; a 

gestão de resultados, que trabalha os processos de produção e seus efeitos; a 

gestão de sustentabilidade que envolve a capacidade de resposta ao ambiente de 

resultados no que diz respeito à monitoração e a gestão do plano de gestão 

ambiental que envolve a avaliação sistemática de todos os elementos. Outro 

conceito auxiliar do trabalho foi o de impactos ambiental e meio ambiente que 

abordaremos a seguir. 
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2.5 IMPACTO AMBIENTAL 

O conceito de meio ambiente que foi introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei Federal n. 6.938, de 31/8/81 e que está disposto na Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, é definido como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem físicas, química e biológica que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (DOU, 1981, p. 16509).

Neste sentido, Silva (1994) defende a existência de três aspectos do 

ambiente, que são: o ambiente natural – constituído da biosfera, a flora e a fauna, 

onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o 

meio físico que ocupam; o ambiente cultural – integrado pelo patrimônio artístico, 

histórico, paisagístico, arqueológico e espeleológico; o ambiente artificial – formado 

pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações e pelos 

equipamentos públicos: ruas, praças, áreas verdes e todos os demais 

assentamentos de reflexos urbanísticos. 

Na opinião de Custódio (1993) “trata-se de uma ampla definição legal, pois 

atinge tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e rege, abrangendo as 

comunidades, os ecossistemas e a biosfera” e nas palavras de Benjamim (1993), o 

meio ambiente passou a ser visto como um sistema a merecer tutela, de fato como 

sistema e não apenas por meio de seus elementos componentes (o ar, as águas e 

as florestas). 

Todavia, impacto ambiental no conceito proposto é entendido como qualquer 

alteração significativa no meio ambiente, em um ou mais de seus componentes 

provocada pela ação antrópica. Esta definição está ancorada na Resolução nº. 1 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente que definiu impacto ambiental como “qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 1. a saúde, a segurança e o bem 

estar da população; 2. as atividades  sociais e econômicas; 3. a biota; 4. as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 5. a qualidade dos recursos 

ambientais” (COMANA, 2002). 

 Analisando o meio ambiente no RN iremos constatar que a rápida expansão 

econômica da carcinicultura sem o cuidado no gerenciamento dos recursos foi 
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acompanhada por muitos impactos ambientais negativos, em especial, nos 

manguezais, criando um enorme passivo ambiental e ameaçando a capacidade de 

suporte do ecossistema. Segundo dados do próprio Governo, no RN, 

A questão da distribuição geográfica das unidades de cultivo 
implantadas e em implantação somadas á intensificação dos cultivos, 
tem levado o setor a preocupar-se com a capacidade de suporte dos 
estuários, no que diz respeito à qualidade da água e à assistência 
técnica para os pequenos produtores (SEPLAN, 2001, p. 43).  

Os estudiosos têm alertado que as áreas de cultivo “apesar de serem áreas 

legalmente preservadas, os manguezais, vêm sendo destruídos em escala 

assustadora nas últimas décadas” (FARAJ FILHO, 2003), mesmo ponderando que 

no Rio Grande do Norte este fenômeno é em certa medida muito pouco significativo 

se compararmos ao que aconteceu em outros lugares, Ainda de acordo com Faraj 

Filho (2003), “no Brasil as fazendas de camarão não foram responsáveis por 

impactos primários, pois se localizam, em sua maioria, em áreas de antigas salinas”, 

como é o caso do RN. 

A conseqüência direta deste conflito pode atingir a posição do Estado que 

apesar da crise, se firmou como líder regional e nacional na produção e exportação 

de camarões. Uma significativa queda na produção, que já ameaça a existência do 

setor, e pode ser causada pela inadequada gestão ambiental, conforme se pode 

notar nas preocupações de Faraj Filho: 

Os problemas associados com a poluição causados pelos efluentes 
das fazendas de camarão tendem a se agravar à medida que 
ocorrem à intensificação dos métodos de cultivo, em áreas onde é 
grande a concentração de viveiros de camarão, e a circulação e 
renovação de águas receptoras é insuficiente (FARAJ FILHO, 2003). 

Podemos entender que os compostos químicos utilizados no manejo de 

engorda, lançados por efluentes dos tanques nos corpos d' água causam como 

efeitos a  mortandade das espécies vegetais e a eutrofização da coluna d’água, com 

efeitos danosos na fauna e flora bêntica, assim como a mortandade de espécies de 

importância econômica. Baseado nos estudos de Schaeffer-novelli (1991) foi 

possível resumir os principais impactos ambientais da carcinicultura nos manguezais 

descrito no quadro 02 abaixo.
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QUADRO 02 – Impactos ambientais, causa e efeitos nos manguezais 

TIPO DE IMPACTO CAUSA EFEITO 
Construção de canais Canalização e desvios do 

fluxo de água. 
Redução no aporte de nutrientes, 
acúmulo de substâncias tóxicas no 
sedimento.

Construção de 
barreiras, taludes e/ou 
tanques

Acúmulo de água no 
sedimento;
impedimento da entrada 
das marés. 

Impedimento de trocas gasosas e 
hipersalinidade; evaporação da 
água do sedimento e aumento da 
temperatura e da salinidade. 

Sedimentação por 
erosão do talude e 
descarga de efluente 

Sufocamento das raízes 
respiratórias.

Impedimento das trocas gasosas. 

Contaminação por 
patógenos, hormônios, 
carrapaticidas, 
compostos químicos, 
resíduos alimentares e 
fertilizantes lançados 
por efluentes dos 
tanques.

Aumento no aporte de 
nutrientes;
acúmulo de matéria 
orgânica no sedimento; 
Contaminação de peixes e 
mariscos pôr agentes 
patogênicos;
perda da qualidade das 
águas estuarinas; 
contaminação por 
substância químicas. 

Efeito positivo – incremento no 
crescimento do mangue e efeito 
negativo – excesso causa a 
mortandade das espécies vegetais 
e eutrofização da coluna d’água; 
Efeitos danosos na fauna e flora 
bêntica;
mortandade de espécies de 
importância econômica;  
quebra da cadeia trófica; 
morte das espécies da fauna e 
flora dos estuários, manguezais e 
ecossistemas adjacentes. 

Introdução de espécies 
exóticas

Competição, destruição de 
habitats, predação. 

Ainda há poucos indícios e estudos 
que relatam tais alterações. 

Fonte: Schaeffer-Novelli (1991) 

A construção de canais, além de causar desvios do fluxo de água, reduz o 

aporte de nutrientes, ocasionando o acúmulo de substâncias tóxicas no sedimento. 

Quanto ao perigo de destruição de habitat pela introdução de espécies exóticas na 

carcinicultura, não há pesquisas sobre este efeito, previsível no quadro 02 acima de 

impactos ambientais. 
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2.6 A QUESTÃO JURÍDICA NO USO DE ESTUÁRIOS E MANGUEZAIS 

Quanto ao Rio Grande do Norte, a legislação ambiental está descrita na 

publicação do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte que está à disposição dos usuários dos seus serviços e contêm o 

conjunto de normas que disciplinam a atividade ambiental no Rio Grande do Norte . 

Sob o título de Legislação Ambiental do RN, esta publicação reúne, em sua 

1ª edição, Leis, Decretos, e as Resoluções mais importantes do Conselho Estadual 

de Meio Ambiente. Além da 1ª, o IDEMA coloca à disposição, a segunda edição de 

1999 feita ainda sob a direção de Geraldo Magela (IDEMA, 1998). 

Segundo Geraldo dos Santos, “A publicação desta coletânea objetiva 

possibilitar à sociedade o conhecimento das normas vigentes e o compromisso de 

zelar pelo seu cumprimento, de modo a contribuir solidariamente para a preservação 

da natureza e manutenção do bem-estar social, condicionantes de um ambiente 

equilibrado e propício a melhores padrões de vida” (IDEMA, 1999).  

Há um conjunto de procedimentos de não conformidade com as normas 

ambientais conforme se vê no Quadro 03 onde se constata que somente 30% dos 

carcinicultores no RN estão de acordo com a Lei e quase 30% descumpre a 

determinação do órgão ambiental do Estado (IDEMA, 2003). 

QUADRO 03 – Situação legal dos empreendimentos no IDEMA 

SITUAÇÃO Nº. DE EMPRENDIMENTOS % 
Licenciados 186 30% 
Em proc. De  licenc. 69 11,13% 
Licença vencida 55 8,87% 
Desc. determinação do 
IDEMA

166 26,77% 

Irregular  144 23,23% 
Total 620 100% 
Fonte: IDEMA (2003) 

A realidade da situação jurídica dos empreendimentos é grave, pois como 

mostra o Quadro 3, 365 fazendas estão em situação irregular com o órgão 

fiscalizador totalizando um percentual de 59,07% de empresas fora da Lei. Marta 

Vannucci (2002), estudiosa dos impactos ambientais em manguezais, afirma que 
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embora as florestas de mangues estejam protegidas, uma área imensa de 

manguezais foi eliminada pela expansão urbana, portuária, turística e industrial no 

litoral do Nordeste brasileiro (VANNUCCI, 2002, p. 164). 

Trata-se de garantir um meio ambiente que permita uma boa qualidade de 

vida a todos. Em outras palavras, a qualidade ambiental não é bem público nem 

particular, é um bem de interesse coletivo: o proprietário, seja pessoa pública ou 

particular, não pode dispor, ilimitadamente do meio ambiente, pois isto afetaria a 

qualidade de vida de todos. Milaré afirma em seus estudos que “o caráter jurídico do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é de um bem de uso comum do povo, 

assim como, a realização individual deste direito fundamental está intrinsecamente 

ligada à sua realização social” (MILARÉ, 1998). 

Especificamente para tratar de estuários e rios o RN dispõe da Lei nº 7.871, 

de 20 de julho de 2000 que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. O artigo 1° desta Lei estabelece as 

diretrizes de ordenamento territorial do Litoral Oriental, nos termos da Lei no 6.950, 

de 20 de agosto de 1996, que institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

(IDEMA, 2005). 

Quanto ao artigo 2º, o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental 

tem como objetivo orientar a implantação das atividades sócio-econômicas e as 

condições de ocupação do solo da Região, sendo definido de acordo com as 

características e limitações físico-ambientais e expresso na setorização do espaço 

geográfico, de forma a garantir a sustentabilidade da Zona Costeira (IDEMA, 2005). 

No tocante à compreensão do conteúdo e do alcance da legislação 

integrante do Direito Ambiental que compreende normas dos diversos ramos da 

ciência jurídica, Custódio (1993) esclarece: 

Assim é que pela própria evidência dos elementos integrantes do meio 
ambiente, o conteúdo e o alcance da legislação protecional correlata ora 
integram normas, notadamente de Direito Urbanístico, com sua legislação 
de uso e ocupação do solo, do Código Florestal, das Leis de Proteção da 
Fauna e da Flora, do Código de Águas com legislação complementar, ora 
se relacionam, direta ou indiretamente, com normas do Estatuto da Terra 
(Código Rural), do Código de Mineração, do Código Civil (Direito das 
coisas – Direito da Propriedade), do Código da Saúde Pública, do Código 
de Defesa do Consumidor, Código Tributário, Código Penal, Direito
Administrativo, Direito Econômico, dentre outros ramos do Direito 
(CUSTÓDIO, 1993). 
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A legislação ambiental apresenta importantes conceitos e definições a serem 

considerados na delimitação da área de conhecimento da Perícia Ambiental. Milaré 

(1993) destaca os “três marcos mais importantes da resposta recente que o 

ordenamento jurídico tem dado ao clamor social pela imperiosa tutela do meio 

ambiente”.

O primeiro marco foi a edição da Lei no 6.938, de 31.08.81; o segundo, a 

promulgação da Lei no 7.347, de 24.07.85, e o terceiro, a edição da nova 

Constituição Federal, de 05.10.88, que deu à questão ambiental um significativo 

impulso. Ainda segundo Milaré (1993), dentre tantos méritos atribuídos a esta lei, 

destacam-se:

- O de trazer para o mundo do direito o conceito normativo de meio ambiente, 

como objeto específico de proteção em seus múltiplos aspectos, bem como 

os conceitos de degradação da qualidade ambiental, poluição e recursos 

ambientais (MILARÉ, 1993); 

- O de estabelecer a obrigação de poluidor pagador de reparar os danos 

causados, segundo o princípio da responsabilidade objetiva (ou sem culpa), 

em ação movida pelo Ministério Público (MILARÉ, 1993); 

- O de propiciar o planejamento de uma ação integrada de diversos órgãos 

governamentais segundo uma política nacional para o setor e instituir o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (MILARÉ, 1993). 

A partir do advento da Constituição Federal de 1988, a questão ambiental 

passou a ter relevo especial no Brasil, que, através de diversos ordenamentos 

jurídicos, têm avançado no sentido de encontrar soluções para a degradação do 

meio ambiente, procurando ajustar o Direito clássico a uma realidade antes 

desconhecida. 

A Constituição brasileira incorporou à ordenação jurídica uma proteção ao 

Meio Ambiente que não confere ao Estado o monopólio da defesa ambiental. A 

sociedade e também o cidadão passam a ter o poder e dever de defender o meio 

ambiente, como bem determina o caput do art. 225, Capítulo VI – Do Meio 

Ambiente, que trata de “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para a presente e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 
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2.7 A NORMA AMBIENTAL ISO14000 

A carcinicultura assim como qualquer atividade produtiva demanda o uso ou 

consumo de produtos naturais que impactam o meio ambiente. A estratégia para o 

uso sustentável dos recursos naturais nas fazendas de camarão passa pela adoção 

de práticas ecologicamente sustentáveis como ferramenta de gestão ambiental na 

conquista de um desenvolvimento sustentável para o setor. 

Historicamente esta questão nos remete a que em agosto de 1991 a ISO – 

Internacional Organization for Standardization constituiu o SAGE – Strategic Advisor 

Group on Environment para elaboração de normas internacionais de proteção 

ambiental, cujos principais objetivos eram o de promover uma abordagem comum à 

gestão ambiental, semelhante à gestão da qualidade da ISO9000, para aperfeiçoar a 

capacidade das organizações para alcançar e medir melhorias no desempenho 

ambiental, facilitar o comércio e remover barreiras ambientais (KRAEMER, 2002, p. 

50).

O objetivo da norma ambiental conhecida como ISO14000 é organizar os 

conceitos, ordenar as atividades e criar padrões e procedimentos de maneira a 

serem reconhecidos por aqueles que estejam envolvidos com alguma atividade que 

gere impacto ambiental ou por aqueles que desejam consumir produtos e serviços. 

Outra finalidade da norma é equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de 

poluição com as necessidades sócio-econômicas através de um sistema de gestão. 

A norma não estabelece requisitos absolutos para o desempenho ambiental além do 

comprometimento ambiental, expresso pela política, de atender à legislação e aos 

regulamentos aplicáveis, buscando a melhoria contínua (KRAEMER, 2002). 

As normas da série ISO14000, com estrutura disposta no Quadro 4, são 

classificadas em dois grupos: diretriz e especificação. Todas as normas, com 

exceção da 14001 são diretrizes. As normas podem ainda ser divididas quanto ao 

foco, podendo ser voltadas para a avaliação da organização ou do produto (JONES, 

2002).
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O conjunto de normas ISO14000 compartilha princípios comuns de sistemas 

de gestão com a série de normas ISO 9000 para sistemas da qualidade, tais como a 

definição de uma política, procedimentos, objetivos e metas, entre outros. No 

entanto, a única norma da série, até o momento, passível de certificação, é a 

NBRISO 14001. Assim, vamos nos deter a uma melhor compreensão da referida 

norma por se constituir em requisitos que vão de encontro ao objeto desta pesquisa. 

2.8 APLICAÇÕES DA NORMA ISO14001 

A ISO 14000 foi redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes de 

organização e para adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e 

sociais. Segundo a descrição de seu objetivo, “a principal finalidade desta norma é 

equilibrar a proteção ambiental e a preservação da natureza com as necessidades 

sócio-econômicas da organização, no seu sentido mais abrangente” (NRBISO 

14001). Nela são especificados os requisitos relativos a um sistema de gestão 

ambiental, que permitem a uma organização formular a política e os objetivos 

ambientais, desde que levem em conta os requisitos legais e as informações 

referentes aos impactos ambientais significativos (JONES, 2002). A ISO14000 

aponta uma matriz política: desenvolver normas que aprimorem o gerenciamento 

ambiental (REIS, 1996, p. 21). 

Em linhas gerais a ISO 14001 aplica-se aos aspectos ambientais que 

possam ser controlados pela organização e sobre os quais se presume que tenha 

algum tipo de influência. Deve ser aplicada em empresas que desejam implementar 

e manter um sistema de gestão ambiental e assegurar a conformidade com sua 

política ambiental, demonstrando-a a terceiros, buscando sua certificação, e fazendo 

uma auto determinação e declaração de sua conformidade com a norma (JONES, 

2002). Abaixo, no quadro 5 o escopo da norma ISO14000. 
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QUADRO 05 - Escopo total da norma ISO14001 

Número da 
cláusula
principal

Número da 
subcláusula Título 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3
5.4

Requisitos Gerais 
Política Ambiental 
Planejamento
Aspectos ambientais 
Requisitos legais e outros 
Objetivos e Metas 
Programas (s) de gestão ambiental 
Implementação e operação 
Estrutura e Responsabilidades 
Treinamento, conscientização e competência 
Comunicação
Documentação do sistema de gestão ambiental 
Controle de documentos
Controle operacional 
Preparação e resposta a emergências 
Verificação e ações corretivas 
Monitoramento e medições 
Não-conformidades
Registros
Auditoria do sistema de gestão ambiental 
Análise pela administração  

Fonte: Jones (2002, p. 1) 

De acordo com David Jones (2002) para implantar um sistema de gestão 

ambiental numa organização, a NBRISO14001 e a NBRISO 14004 apresentam um 

roteiro, com cinco princípios básicos que correspondem às etapas para a 

implementação de um SGA. Para Tom Timbor e Ira Feldman as normas da ISO 

descrevem elementos básicos “de um sistema ambiental eficaz” (TIMBOR, 1994, p.. 

21).

2.9 REQUISITOS DE UM SGA SEGUNDO A NORMA 14001 

Para demonstrar comprometimento da empresa com a preservação do meio 

ambiente, segundo as normas da ISO 14001, a empresa deve, através de sua alta 

administração, declarar publicamente suas intenções e princípios de ação ambiental 

definindo a política ambiental da organização. Esta política deve fornecer o contexto 

de trabalho para fixação de objetivos e metas, num documento claro e passível de 



41

ser avaliado periodicamente e revisado quando necessário, sempre acompanhando 

as mudanças que a empresa possa passar (JONES, 2002). 

2.9.1 Política ambiental 

Esta definição de política ambiental, segundo as normas NBR ISO14001, 

deve:

1. Ser apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, 

produtos ou serviços; 

2. Incluir o comprometimento com a melhoria contínua e com a preservação de 

poluição;

3. Incluir o comprometimento com o atendimento à legislação e às normas 

ambientais aplicáveis, e aos demais requisitos subscritos pela organização; 

4. Fornecer a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas 

ambientais; 

5. Ser documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os 

empregados;

6. Estar disponível para o público. 

A norma ISO14004, de acordo com David Jones (2002), aconselha às 

organizações que não tenham desenvolvido uma política, a começarem por onde 

possam obter benefícios. A referida norma recomenda que ainda a política ambiental 

considere os seguintes elementos: 

Missão, visão, valores essenciais e crenças da organização; 

Requisitos das partes interessadas; 

Melhoria contínua; 

Prevenção de poluição; 

Princípios orientadores; 

Coordenação com outras políticas organizacionais (tais como qualidade, 

saúde ocupacional e segurança no trabalho); 

Condições legais ou regionais; 

Conformidade com os regulamentos, leis e outros critérios ambientais 

pertinentes, subscritos pela organização. 
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2.9.2 Planejamento 

A NBR ISO14001 ressalta que se deve elaborar um conjunto de 

procedimentos que serão implementados e ajudarão na operação do sistema de 

gestão ambiental. Vale salientar que a norma requer um planejamento, mas não 

necessariamente um plano estratégico escrito (JONES, 2002). 

Esta etapa deve-se definir: 

 Responsabilidades de operação do sistema; 

 Conscientização e a competência em relação ao meio ambiente; 

 Necessidades de treinamento; 

 Situações de riscos potenciais; 

 Planos de contingências e de emergência; 

 Segurança de que a mitigação dos aspectos de significativos impactos 

ambientais seja considerada nos objetivos ambientais; 

 Identificação e conhecimento da legislação e outros requisitos (guias 

reguladores e códigos industriais de práticas ambientais); 

 Definição de programas 

2.9.3 Implementação e operação 

Nesta etapa, “a empresa deverá capacitar-se e desenvolver um mecanismo 

de apoio necessário para a efetiva implementação de sua política ambiental” 

(JONES, 2002) fazendo o cumprimento de seus objetivos e metas; isto significa 

estabelecer recursos humanos, físicos e financeiros, através dos seguintes itens: 

Estrutura e responsabilidade: deve contemplar a definição dos papéis, dos 

documentos, das responsabilidades e autoridades para a implementação do 

sistema;

Treinamento, conscientização e competência: a organização deve 

estabelecer procedimentos para identificar necessidades de treinamento, 

estabelecer procedimentos que façam com que cada empregado esteja 

consciente da importância do SGA, dos impactos ambientais, de suas 

funções e responsabilidades, e os potenciais conseqüências da inobservância 

de procedimentos operacionais; 
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Comunicação: a organização deve estabelecer e manter procedimentos para 

a comunicação interna e externa entre os vários níveis e funções, recebendo, 

documentando e respondendo às comunicações relevantes de entidades 

externas e interessadas no seu SGA;

Documentação: a organização deve estabelecer e manter informações em 

papel ou meio eletrônico, para organizar a memória da empresas no que 

concerne aos aspectos ambientais através dos documentos; 

Controle da documentação: o controle dos documentos deve assegurar que 

estes possam ser localizados, periodicamente analisados, revisados, 

aprovados, e que sejam atualizadas ou substituídas as versões; 

Controle operacional: a finalidade do controle é assegurar que o desempenho 

ambiental atenda aos objetivos e metas. Para tanto, deve estabelecer 

procedimento e a manutenção de procedimentos documentados, estipularem 

critérios operacionais e efetuar a comunicação às partes interessadas; 

Preparação e atendimento à emergência: a organização tem que estar pronta 

para responder a condições operacionais anormais, situações de acidentes e 

emergências.

2.9.4 Verificação e ação corretivas 

Nesta etapa são realizadas as medições, monitoramento e avaliação do 

desempenho ambiental da organização. Desta forma, pode-se assegurar que a 

organização está funcionando de acordo com o SGA programado.

O processo deve atender aos seguintes itens: 

 Monitoramento e medição: Consta em estabelecer e manter procedimentos 

documentados para a monitoração e a medição regulares das características 

principais das operações e atividades da organização; devem-se registrar as 

informações para rastreamento, calibrar e manter equipamentos de 

monitoramento, manter registro de calibração e manutenção, e avaliar 

periodicamente a conformidade com as leis e os regulamentos ambientais 

pertinentes; 

 Não conformidade e ações corretivas e preventivas: definição de 

responsabilidades e autoridades para manejar investigação de não-
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conformidade, levando-se em conta os impactos a serem mitigados; 

 Registros: as organizações devem manter armazenados em locais protegidos 

os registros, mantendo os procedimentos para identificação, manutenção e 

descarte dos registros ambientais; 

Auditoria do SGA: o programa do SGA deve estabelecer que a empresa 

realize auditorias do sistema, para verificar como anda o desempenho do sistema, 

onde, entre os objetivos, tem-se que assegurar que o SGA esteja em conformidade 

com as providências planejadas, e fornecer informações sobre seus resultados à 

gerência (JONES, 2002).

2.9.5 Análise crítica pela alta administração 

Esta etapa visa completar o ciclo com análise crítica do SGA pela alta 

administração. O objetivo é assegurar que o sistema seja continuamente melhorado. 

A Alta administração deve planejar as ações corretivas e preventivas para melhorar 

o SGA. A auditoria ambiental é hoje uma das mais importantes metodologias para 

avaliação do desempenho de uma empresa quanto às questões ambientais e tem a 

vantagem de avaliar as condições ambientais de uma atividade, auxiliar no controle 

operacional e trabalhar os mecanismos de ações preventivas, corretivas e de 

avaliação (JONES, 2002). 

Fica claro que uma das principais questões para a implantação de um 

sistema de gestão encontra-se no comprometimento da alta administração e no 

envolvimento de todos com as questões ambientais. Um segundo fato importante 

está em uma avaliação dos requisitos especificados pela norma e no diagnóstico de 

como se encontra a organização. 

É preciso compreender que o desempenho de uma organização está 

fortemente associado à qualidade de seus recursos humanos, fator determinante no 

sucesso da implantação da gestão ambiental (DONAIRE, 1999) e que a integração 

do conhecimento ambiental aos programas de treinamento de outras especialidades, 

tais como produção, marketing e finanças, deverá ser feita de maneira que a 

questão faça parte da rotina de todos.

O autor ressalta ainda que, no treinamento, temas como auditoria ambiental, 

consumo de energia, marketing verde, administração de resíduos, reciclagem, 
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responsabilidade social, comunicação e participação nas questões ambientais, 

tecnologias limpas, entre outros, devem ser abordados e passem a ser do 

conhecimento de todos (DONAIRE, 1999).
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO ESTUÁRIO DO RIO POTENGÍ 

O Estuário do Potengi localiza-se entre os paralelos 05º52’00” e 05º41’57” 

de latitude Sul e os meridianos 35º19’16” e 35º08’24” de longitude Oeste, incluindo 

parcialmente os municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante  e Natal, a 

capital do Estado do Rio Grande do Norte (Figura 2). 

A área urbana do estuário é formada pelas cidades de Natal, São Gonçalo 

do Amarante e Macaíba, situando-se na Zona Litorânea Oriental do Estado, na 

Subzona de Natal, que por sua vez limita-se a oeste com o Município de São 

Gonçalo do Amarante; ao norte, com Extremoz; ao sul, com Parnamirim; e a leste, 

com o Oceano Atlântico, nas coordenadas geográficas aproximadas de 5º 44’ 50” de 

latitude sul e 35º 12’ 34” longitude oeste.

FIGURA 02 – Mapa de localização geográfica do estuário do Potengi 

Fonte: Baseado no “Mapeamento Geoambiental dos Estuários dos Rios Potengi e Ceará Mirim” em 
Escala 1:10.000 - Com base em imagens Ikonos II“ (IDEMA-2004). 
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Segundo o mapeamento geoambiental do IDEMA o estuário do Potengi tem 

como principal característica de sua paisagem natural, a área estuarina no entorno 

da foz, região urbana de Natal, na qual o manguezal, o campo dunar adjacente, as 

praias e a cidade proporcionam um excepcional momento da beleza do litoral 

potiguar, fazendo de Natal uma das mais belas capitais do País (IDEMA, 2004).  

A foz do Estuário é uma zona abrigada que apresenta em seu interior um 

exuberante manguezal, que se estende à região mais interna, formada pelas 

vertentes do tabuleiro litorâneo, onde se localizam as cidades de Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante. O Estuário é fortemente impactado pela poluição proveniente 

da zona metropolitana de Natal, além da presença de viveiros de camarão, cuja 

ação vem sendo observada em todo o litoral Potiguar (IDEMA, 2004). Na página a 

seguir o mapa 3 da bacia do Potengí.  

MAPA 03 – Bacia hidrográfica do Potengi 

Fonte: SERHID (2006). 
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3.2 LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE CEARÁ MIRIM 

A área posiciona-se geograficamente entre os paralelos 05º 26’ e 5º 38’ de 

latitude Sul e entre os meridianos 35º 14’ e 35º 34’ de longitude Oeste. Seus limites 

fazem fronteiras a Norte, com os Municípios de Pureza e Barra de Maxaranguape, 

ao Sul, com os Municípios de São Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho, a Leste, 

com o Oceano Atlântico e o Município de Extremoz e a Oeste, com o Município de 

Taipu.

A altitude média local varia entorno dos 33 metros acima do nível do mar e 

possui cotas topográficas aproximadas menores que 100 metros. Sua sede está a 

33 km por rodovia da capital do Estado – Natal, e as vias de acesso são feitas pela 

BR-406 (trecho São Gonçalo do Amarante-Ceará Mirim), e/ou pela RN-064 (trecho 

Ielmo Marinho-Barra de Maxaranguape). 

De acordo com o mapa de georeferenciamento do IDEMA (2004) deve-se 

somar “a isto as características naturais de alta fragilidade de alguns ecossistemas 

como dunas e manguezais, a proteção legal dos mesmos e uma dinâmica costeira 

muito forte que gera instabilidade nas praias e na área adjacente à foz do estuário” 

(IDEMA, 2004). Na página a seguir está o mapa do estuário de Ceará Mirim, seguido 

de imagem de satélite na figura 3, onde é mostrado as classes de vegetação, 

especifica e quantifica o uso do solo  principalmente pela agricultura e pela 

carcinicultura.  
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FIGURA 03 – Bacia Hidrográfica de Ceará Mirim, uso e ocupação do solo 

Fonte: Baseado no “Mapeamento Geoambiental dos Estuários dos Rios Potengi e Ceará Mirim” em 
Escala 1:10.000 - Com base em imagens Ikonos II“ (IDEMA-2004). 
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O mapa 4 abaixo mostra os limites de localização da bacia do rio Ceará-

Mirim onde estão localizadas as fazendas Santa Rita e Tahin Agropesca.

MAPA 04 - Localização geográfica da bacia do rio Ceará-Mirim 

Fonte: SERHID (2006) 

3.3 LOCALIZAÇÃO DAS FAZENDAS 

A imagem de satélite abaixo identifica através dos pontos brancos e das 

setas escuras a localização das fazendas escolhidas, a Fazenda Santa Rita, de 

pequeno porte; a Fazenda Tahin Agropesca, de médio porte; e a Fazenda 

Agropesca Regomoleiro, de grande porte. As duas primeiras estão como mostra a 

imagem no estuário de Ceará-Mirim e a última no estuário do Potengi. 
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MAPA 05 - Localização das fazendas 

Fonte: Baseado no “Mapeamento Geoambiental dos Estuários dos Rios Potengi e Ceará Mirim” em 
Escala 1:10.000 - Com base em imagens Ikonos II“ (IDEMA-2004). 
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4 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa que se caracteriza por apresentar uma natureza 

principalmente qualitativa. De acordo com Minayo (2000), os dados de um trabalho 

qualitativo permitem uma contribuição que pode auxiliar na reformulação de uma 

teoria, ou “aperfeiçoar abordagens já consolidadas”.   

Na pesquisa qualitativa, os dados podem ser analisados indutivamente com 

o autor preocupando-se com o processo tanto quanto com o resultado. Segundo 

Trivinos (1992), “o método qualitativo possui um ambiente natural como fonte direta 

dos dados” e sendo o trabalho do tipo exploratório, envolve todo um trabalho de 

levantamento bibliográfico e documental. 

Essa foi a abordagem metodológica escolhida. Os procedimentos e técnicas 

são descritos a seguir. 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1.1 Ações 

Pesquisa nos acervos bibliográficos das bibliotecas das seguintes 

instituições: 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). 

 Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC).

 Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 

Norte - IDEMA. 

 Biblioteca Zila Mamede da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.

 Biblioteca setorial do Departamento de Geografia da UFRN. 

 CTCM – Centro de Tecnologia Clóvis Motta do SENAI/FIERN, participação 

em quatro seminários para criadores de camarão. 

 Visita ao Departamento de Geoprocessamento do IDEMA para receber 

orientação no uso do SIGGAWEB na manipulação de mapas. 

 Conclusão de Curso de Especialização em Tecnologia de Informação no 

Departamento de Administração da UFRN. 
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4.1.2 Visitas 

 Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte – Conversas 

informais com o professor Cortez. 

 UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, conversas informais 

com o Professor Raimundo. 

 Visita ao manguezal do Rio Potengí no barco Chamamaré do IDEMA guiado 

pelo professor Paulo Gerson da UNP.  

 Visita à Lagoa dos Guaraíras e participação no seminário sobre 

Gerenciamento ambiental promovido pela Prefeitura de Georgino Avelino. 

 Visita a Empresa Surpermídia para apoio do parque de informática ao 

trabalho na importação e manipulação de mapas e impressão. 

4.1.3 Trabalho de campo 

 Aplicação do questionário na Fazenda Tahim Agropesca Ltda., em Ceará 

Mirim

 Aplicação do questionário na Fazenda Santa Rita em Ceará Mirim 

 Aplicação do questionário na Fazenda Regomoleiro, em São Gonçalo do 

Amarante.

O questionário conta com 30 questões subdivididas em blocos de perguntas 

sobre política ambiental, matéria prima, qualidade, transporte, produção, 

equipamentos, qualidade técnica, recursos humanos, emergência, poluição, energia, 

tratamento de efluentes, tratamento de resíduos sólidos, qualidade ambiental do 

produto, educação e finalizando sobre legislação, conforme modelo em anexo. 

4.2 CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS FAZENDAS PESQUISADAS 

Foram escolhidas três empresas de carcinicultura respeitando os portes 

definidos na Resolução número 312 do COMANA (2002) onde “os empreendimentos 

individuais de carcinicultura em áreas costeiras serão classificados em categorias, 

de acordo com a dimensão efetiva de área inundada, conforme Quadro 6 e que 

estivessem de acordo com as normas do IDEMA, órgão licenciador das atividades.  
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QUADRO 06 – Classificação de porte das fazendas de camarão 

PORTE DA FAZENDA ÁREA INUNDADA (ha) 
Pequena Menor ou igual a 10 ha  
Média Maior que 10 ha e menor que 50 ha. 
Grande Maior que 50 ha  

Fonte: CONAMA (2002) 

Todas as empresas escolhidas se localizam no litoral norte do RN. Uma das 

fazendas estudadas foi a FAZENDA SANTA RITA, localizada no município de Ceará 

Mirim. Na classificação do CONAMA a empresa está enquadrada, em termos de 

área inundada, como de pequeno porte. A Fazenda é produtora de camarões da 

espécie Litopenaeus Vannamei e possui uma lâmina d'água de 10 hectares 

espalhados por seis viveiros de engorda. A captação d'água é realizada na bacia 

hidrográfica do Rio Ceará Mirim. Quatro funcionários operam o empreendimento. A 

área está distante de populações urbanas. 

A segunda foi a FAZENDA TAHIM AGROPESCA, que se localiza nas 

fronteiras dos municípios de Ceará Mirim e Taipú, na bacia hidrográfica de Ceará 

Mirim, Região Metropolitana de Natal. A captação d` água é feita no Rio Ceará 

Mirim. O empreendimento possui uma lâmina d'água de 60 hectares, com 50 

hectares de viveiros construídos. Oito funcionários operam a fazenda que é 

produtora de camarões da espécie Litopenaeus Vannamei. É considerada de porte 

médio. A área está isolada de aglomerados populacionais. 

Por último a FAZENDA AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA., localizada na 

estrada RN 226 no Município de São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana 

de Natal. A captação da água é feita no Rio Potengi, na bacia hidrográfica do Rio 

que leva o mesmo nome.   A empresa possui uma lâmina d'água de 120 hectares 

que alimenta 34 viveiros de camarão. 50 funcionários operam o empreendimento, 

que produz camarões da espécie Litopenaeus Vannamei. É considerada de grande 

porte. A área está próxima do aglomerado urbano da capital. 
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4.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

4.3.1 Questionário 

O questionário foi utilizado como um instrumento de coleta de dados (Anexo 

1). Sua confecção foi feita baseada em Lamartine Júnior (2006) e seu 

preenchimento foi realizado pelo pesquisador. A linguagem utilizada no questionário 

foi direta, baseado em perguntas, para que o respondente compreendesse com 

clareza o que estava sendo perguntado.

O instrumento do questionário, em anexo, passou por uma etapa de pré-

teste, num universo reduzido, para que se pudessem corrigir eventuais erros de 

formulação. Antes de cada entrevista, o pesquisador dava instruções sobre a 

importância da pesquisa e sobre o preenchimento dos questionários. 

O pessoal entrevistado foi escolhido tendo por critério a função dentro da 

fazenda sendo solicitado que o respondente assinasse o questionário ao final das 

entrevistas. Em cada empresa selecionada foram entrevistados três funcionários 

para cada trabalho de campo. O gerente, o arraçoador e o controlador dos 

parâmetros físico-químicos da água dos viveiros foram as funções mais 

pesquisadas. 

4.3.2 Registro Fotográfico 

Ao término de cada entrevista foi feito registro fotográfico da fazenda 

pesquisada e das pessoas entrevistadas. 

4.3.3 Tabulação dos Quadros 

Para a tabulação final dos dados foi montado o Quadro 07 com os principais 

processos que ocorrem na carcinicultura, baseado no macro-fluxograma de 

Lamartine Júnior (2006). Neste, são colocados nas colunas os cinco principais 

processos de trabalho que ocorrem dentro das fazendas. O processo n° 1, P1, se 

refere à preparação dos viveiros, o P2, à fertilização, o P3, ao povoamento, o P4, à 

engorda e o P5 à despesca.
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QUADRO 07 - Processos básicos de gestão da carcinicultura 

P1 P2 P3 P4 P5 
PREPARAÇÃO 

DO VIVEIRO 
FERTILIZAÇÃO POVOAMENTO ENGORDA DESPESCA 

Manutenção  Adicionar água Montar 
Equipamento

Alimentar
camarões

Biometria

pH do solo 1º Fertilização Transporte de 
PL's

Monitorar água Preparar 
despesca

Desinfecção e 
correção de solo 

Adicionar água Transporte de 
PL's para caixas 

Biometria Despesca 

Rotativar 2º Fertilização Aclimatação de 
PL's

Transferência Choque térmico 

Lacrar
comportas 

Transparência 
e correção 

Povoamento  Pesagem 

 Completar água   Transporte 
    Limpeza 

P2 P3 P4 P5 FIM 
Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006). 

Para organizar o resultado obtido dos resíduos observados foi montado 

também o Quadro 08 que descreve em sua primeira coluna os tipos de resíduos, na 

segunda, a procedência, na terceira, o processamento gerencial e na quarta, a 

destinação final dos mesmos. 
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QUADRO 08 - Resíduo das fazendas de camarão e sua destinação 

TIPO DE RESÍDUO PROCEDÊNCIA PROCESSAMENTO 
GERENCIAL 

DESTINAÇÃO
FINAL

Papéis (Jornais, 
papelão, papeis 
limpos)

Administração e 
produção

Separar papéis limpos e 
sujos e depositar em 
coletores para reciclagem 

Empresas de 
reciclagem

Embalagens plásticas 
(sacos de ração, cal,  
uréia, emb. rígidas) 

Administração/
produção/refeitório  

Dobrar os sacos/ensacar 
e armazenar num galpão 
de fertilizantes 

Empresas de 
reciclagem

Lâmpadas e vidros Administração/ 
produção/refeitório  

Acondicionar em baldes 
de plástico  
rígido tampados, e 
rotulados. Armazenar 
num galpão central 

Jogado a céu 
aberto

Pilhas e baterias Administração e 
Produção

Armazenar no coletor de 
“Pilhas e baterias” junto a 
um galpão central 

Jogado a céu 
aberto

Rejeitos Químico 
Jogados  a céu aberto 

Laboratório de 
análise de água 

Acondicionar em 
bombonas plástica 
rotuladas e armazenar no 
laboratório.

Jogado a céu 
aberto e ou nos 
corpos d'água 

Resíduos orgânicos 
(papel higiênico) 

Banheiros Acondicionar em sacos de 
lixo e armazenar em 
coletor para “rejeito” junto 
a entrada da fazenda. 

Jogado a céu 
aberto

Resíduos orgânicos 
(camarões e peixes 
mortos)

Produção e 
despesca

Separar e acondicionar 
em baldes plástico 

Enterrados em 
local específico 
da fazenda 

Resíduo orgânico 
(sobra de refeições) 

Refeitório Acondicionar para coletor 
de orgânico da cozinha e 
separar dos materiais 
secos

Jogado a céu 
aberto

Metais (latas, arames, 
peças de 
equipamentos, etc.) 

Administração/prod
u
ção/refeitório

Separar e depositar em 
coletor de metais 
localizado num galpão 

Jogados a céu 
aberto

Lixo misturado Produção (área de 
cultivo)

Acondicionar em lixeiras 
da área de cultivo. 
Separar os materiais. 

Jogado a céu 
aberto

Fonte: Baseado no fluxograma de Lamartine Júnior (2006). 

No Quadro 09 foram sistematizados os aspectos e impactos ambientais da 

carcinicultura e de acordo com os processos identificados na coluna 1 (P1, P2, P3, 

P4, P5) e acrescentando outras atividades, foi possível levantar os vários aspectos 

ambientais. Na segunda coluna é indicada a atividade mais impactante por 

processo, na terceira o aspecto ambiental envolvido, na quarta o impacto ambiental 
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ocorrido, na quinta o parâmetro legal que incide o impacto, e na sexta e última a 

situação do gerenciamento ambiental com três indicativos: Situação rotineira, 

quando se tratar de ocorrência repetitiva, situação anormal, quando incidir sobre 

erros de manejo e situação emergencial, quando o ocorrido for muito grave e têm 

que ser corrigido imediatamente. 

QUADRO 09 - Aspectos e impactos ambiental da carcinicultura 

PROCESSOS ATIVIDADE/O
PERAÇÃO

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTOS PARÂMETRO 
LEGAL

SITUAÇÃO
GERENCIAL 

P1 Manutenção 
de estacas 

Utilização de 
árvore nativa 

Danos à flora Art. 50 da Lei 
9605/98; Art. 18 
do Dec/Fed 
3179/99 

S.A.

P2 Fertilização Adição de 
Superfosfato
triplo (SPT) e 
uréia na água 

Poluição da 
água do viveiro 
e do corpo 
receptor

Art. 54 da Lei 
9605/98;Art. 41 
do Dec/Fed 
3179/99 

S.R.

P3 Desinfecção 
de veículos 

Pulverização 
com solução 
de Iodo 

Contaminação 
do solo 

Art. 54 da Lei 
9605/98;Art. 41 
do Dec/fED 
3179/99; Art. 20 
Dec/Sc 
14250/81 

S.R.

P4  Medidas 
corretivas 

Bombeamento 
de água 

Consumo de 
recurso natural 

        
       ------ 

S.R.

P5 Despesca Escape de 
camarões e 
uso do 
metassulfito de 
sódio

Poluição
biológica e 
química

Art. 61 da Lei 
9605/98; Art. 37 
do Dec/Fed 
3179/99 

S.E.

AO Construção de 
viveiros  

Abandono da  
atividade/Des
matamento

Danos à flora e 
a Fauna/Altera 
ção da 
paisagem e da 
composição do 
solo

# 3º do Art. 225 
da CF; Art. 10, 
alínea “e” da Lei 
5197/67; Art. 50 
da Lei 9605/98; 
Art. 37 do 
Dec/Fed
3179/99;Art. 16 
da Lei 4771/65 

S.A.

AO Banheiros Esgotos 
sanitário

Contaminação 
do lençol 
freático

Art. 98 do Dec. 
Fed 24643/34 

S.A.

Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006) 

Legenda dos processos e da situação gerencial 
P1 – Preparação dos viveiros 
P2 -  Fertilização de viveiros 
P3 -  Povoamento 
P4 -  Engorda 
P5 -  Despesca 

Legenda da situação gerencial 
S.R. – Situação rotineira 
S.A. -  Situação anormal 
S.E. -   Situação emergencial 
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Para identificar o grau de conformidade do tipo de gerenciamento 

pesquisado nas fazendas foi montado o Quadro 10 que em sua primeira coluna 

contêm o escopo na norma ISO14000 com a indicação dos parâmetros exigidos, na 

segunda, o tipo do gerenciamento, (se correto, se ausente, se incorreto e se 

negligente) e na terceira a indicação de conformidade ou não com as especificações 

da norma internacional. 

QUADRO 10 - confrontação da norma ISO14000 com o gerenciamento ambiental 

numa fazenda de pequeno porte. 

ESCOPO DA ISO14000 TIPO DO 
GERENCIAMENTO 

CONFORMIDADE 

4.2 – Política ambiental GA NC 
4.3.1 – Aspectos ambientais GA NC 
4.3.2 – Requisitos legais e outros GA NC 
4.3.3 – Objetivos, Metas e Programas  GA NC 
4.4.1 – Recursos, Funções, 
Responsabilidades e Autoridades 

GN NC 

4.4.2 – Treinamento Conscientização e 
Competência

GA NC 

4.4.3 – Comunicação GA NC 
4.4.4 – Documentação do SGA GA NC 
4.4.5 – Controle de documentos GN NC 
4.4.6 – controle operacional GN NC 
4.4.7 – Preparação e resposta à emergência GA NC 
4.5.1  - Monitoramento e medição  GN NC 
4.5.2 – Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais 

GN NC 

4.5.3 – Não conformidades e Ações 
corretivas e preventivas 

GA NC 

Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006) 

Legenda de tipo de gerenciamento 
GC – Gerenciamento correto 
GA -  Gerenciamento ausente 
GI  -  Gerenciamento incorreto 
GN -  Gerenciamento Negligente 

Legenda de não conformidade com a ISO14000 
NC – Não conformidade 
N   -  conformidade 
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Por fim, e a partir do levantamento de dados das informações foi possível a 

montagem dos quadros aplicados a cada fazenda. 

O quadro 13 corresponde à Fazenda Regomoleiro de grande porte, o quadro 

12, que diz respeito à Fazenda TAHIM AGROPESCA de médio porte e por último, o 

quadro 11 refere-se à Fazenda Santa Rita de pequeno porte.
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5 RESULTADOS 

5.1 FAZENDA SANTA RITA 

O primeiro trabalho de campo realizado foi na Fazenda Santa Rita no 

município de Ceará Mirim. A empresa dispõe de seis (6) hectares de  viveiros de 

engorda de camarão com tamanhos médios de dois (2) hectares de tamanho médio 

e é operada por quatro (4) funcionários. Há forte presença de manguezais na área 

conforme mostra a figura 04. 

FIGURA 04 – Manguezais da Fazenda Santa Rita 

A captação d’água é feita através de um canal de abastecimento no Rio 

Ceará Mirim conforme mostra a figura 05. O povoamento feito nos tanques de 

camarão da fazenda é de baixa densidade como procedimento de controle de 

doenças nos animais.

FIGURA 05 - canal de abastecimento da Fazenda Santa Rita 

O empreendimento não possui escritório gerencial em suas instalações de 
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apoio nem depósito de armazenamento de ração. Um laboratório de controle da 

qualidade da água utilizada também não foi encontrado.

Foram entrevistados três trabalhadores: o arraçoador José Robério da Silva, 

o Sr. Damião da Silva, auxiliar e o José Edson, que exerce a função de gerente e 

controlador da qualidade da água da fazenda.  

Quanto às respostas ao questionário sobre o gerenciamento ambiental da 

fazenda Santa Rita, a pesquisa aferiu somente cinco (5) respostas “sim”, positivas, a 

seguir:

 Pergunta 4 sobre política de qualidade ambiental da empresa - A organização 

procura utilizar matéria-prima que não cause danos ao meio ambiente? 

 Pergunta 8 sobre recursos humanos. - A empresa repassa objetivos e 

responsabilidades sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 

equipe?

 Pergunta 11 sobre controle da poluição. - Existem procedimentos de 

monitorização da água? 

 Pergunta 17 sobre tratamento de efluentes. - Existe algum sistema de 

tratamento de efluentes líquidos?

 Pergunta 23 sobre qualidade ambiental do produto. - Existe controle da 

mortalidade dos camarões? 

Analisando as respostas podemos aferir que o “sim” sobre qualidade no trato 

com a matéria prima, refere-se, sobretudo, às embalagens de papelão que são 

vendidas para empresas de reciclagem. Na questão das responsabilidades dos 

recursos humanos, a empresa divide as funções e responsabilidades entre seus 

funcionários. Na prevenção da poluição da água foi constatada a existência de 

controle de qualidade em laboratório de fazenda vizinha, feita semanalmente, e no 

tratamento de efluentes foi respondido que a fazenda faz reuso das águas em 

circuito fechado e tratamento primário em bacia de estabilização existente no interior 

da empresa, como também é feito um controle da mortalidade dos camarões através 

de bioensaio terceirizado e, portanto é observada a qualidade ambiental do produto 

conforme a tabulação final dos dados obtidos.  

O dado mais significativo é que foi dado resposta “não” a vinte e cinco (25) 

perguntas referentes às seguintes questões: 
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1. A organização possui uma Política Ambiental escrita? 

2. A organização coleta informações ambientais sobre seus fornecedores, produtos, 

materiais, processos? 

3. Os materiais são obtidos de recursos renováveis? 

5. A organização possui registro dos tipos de transportes da matéria prima? 

6. Existe procedimento para que na compra de equipamentos se verifique 

potenciais danos ambientais? 

7. Existem procedimentos de otimização de processos e uso de materiais? 

9. A organização tem identificado às operações que representam os maiores riscos 

ambientais? 

10.  A organização tem planos preventivos de emergências?

12. Existem documentos relatando a implementação de sistemas de 

reaproveitamento da água? 

13. A organização utiliza algum sistema integrado de energia? 

14. A organização usa fonte alternativa de energia? 

15. Existem controles no uso de energia? 

16. A organização conhece a legislação relativa aos efluentes líquidos? 

18. Existe algum estudo técnico sobre os resíduos líquidos? 

19. A organização tem controle sobre o que é gerado na empresa? Existe 

tratamento?

20. Qual a destinação final destes resíduos? 

21. Foi feito levantamento de pontos de produção de emissões gasosas na fazenda? 

22. A organização fez algum estudo sobre as emissões da fazenda? 

24. Os produtos são adequados às normas internacionais? 

25. O processo de produção leva em consideração o ciclo de vida do produto pós-

venda?

26. A organização faz estudos dos impactos ambientais dos produtos? 

27. A organização desenvolve programas de educação ambiental? 

28. Existe envolvimento da empresa com a comunidade? 

29. A organização possui procedimento, método ou sistemática de atendimento a 

legislação ambiental? 

30. A alta administração é comprometida em atender a legislação?
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De acordo com as respostas obtidas acima a Fazenda Santa Rita não possui 

política ambiental formalmente definida, não coleta informações ambientais sobre 

seus fornecedores, e a maioria dos materiais não são obtidos a partir de recursos 

renováveis.  

A organização não possui registro dos tipos de transportes das matérias 

primas recebidas e nem existe procedimento para que na compra de equipamentos 

se verifique potenciais danos ambientais 

Não foi constatada a existência de procedimentos de otimização de 

processos e uso de materiais. A organização não identifica as operações que 

representam os maiores riscos ambientais, como a queima de lixo e o descarte de  

vários resíduos sólidos jogados a céu aberto.

Outra constatação é que a organização não tem planos preventivos de 

emergências para enfrentar possíveis desastres ambientais nem existe documentos 

relatando a implementação de sistemas de reaproveitamento da água. A 

organização não utiliza nenhum sistema integrado de redução de consumo de 

energia, mas ao não utilizar aeradores no manejo do oxigênio dos viveiros, a 

empresa não tem custos com  energia elétrica. 

O empreendimento não usa fonte alternativa de energia nem tem controles 

rígidos do uso de energia. Seus integrantes não conhecem a legislação relativa aos 

efluentes líquidos e nem dispõe de estudos técnicos sobre os resíduos líquidos. 

 A organização não tem controle sobre o que é gerado na empresa e não 

existe tratamento dos resíduos nem destinação adequada para os mesmos. 

A fazenda não fez nenhum levantamento nem estudos de pontos de 

produção de emissões gasosas. Os produtos não são adequados às normas 

internacionais, sobretudo a ISO14000. O processo de produção não leva em 

consideração o ciclo de vida do produto inclusive até a pós-venda, como sugere as 

normas.

Ainda de acordo com as respostas obtidas a organização não faz estudos 

dos impactos ambientais dos produtos, nem desenvolve programas de educação 

ambiental. Não existe nenhum envolvimento da empresa com a comunidade nem 

existem procedimentos, métodos ou sistemáticas de atendimento à legislação 

ambiental. Podemos constatar que a alta administração da fazenda não está é 

comprometida em atender a legislação ambiental atual.  
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O quadro 11 a seguir foi elaborado para visualizarmos o resultado final do 

tipo de gerenciamento encontrado na fazenda Santa Rita em confronto com o 

escopo da norma ambiental ISO14000. O resultado é que não foi encontrada 

nenhuma conformidade com a norma ambiental. Foram detectados alguns 

procedimentos de gerenciamento ambiental corretos nos requisitos RH e no 

monitoramento de alguns parâmetros de qualidade da água. Foi detectado também, 

de acordo com o quadro abaixo, um gerenciamento negligente no que diz respeito 

ao controle de documentos, talvez pela ausência de escritório na fazenda, no 

controle operacional pela ausência de laboratório nas dependências da empresa, e 

no cumprimento das exigências da lei ambiental.
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QUADRO 11 - Confrontação da norma ISO14000 com o gerenciamento ambiental 

da Fazenda Santa Rita 

ESCOPO DA ISO14000 TIPO DO 
GERENCIAMENTO 

CONFORMIDADE 

4.2 – Política ambiental GA NC 
4.3.1 – Aspectos ambientais GA NC 
4.3.2 – Requisitos legais e outros GA NC 
4.3.3 – Objetivos, Metas e Programas  GA NC 
4.4.1 – Recursos, Funções, 
Responsabilidades e Autoridades 

GC NC 

4.4.2 – Treinamento Conscientização e 
Competência

GA NC 

4.4.3 – Comunicação GA NC 
4.4.4 – Documentação do SGA GA NC 
4.4.5 – Controle de documentos GN NC 
4.4.6 – controle operacional GN NC 
4.4.7 – Prep. aração e resposta à 
emergência

GA NC 

4.5.1  - Monitoramento e medição  GC NC 
4.5.2 – Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais 

GN NC 

4.5.3 – Não conformidades e Ações 
corretivas e preventivas 

GA NC 

Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006) 

Legenda de tipo de gerenciamento 
GC – Gerenciamento correto 
GA -  Gerenciamento ausente 
GI  -  Gerenciamento incorreto 
GN -  Gerenciamento Negligente 

Legenda de não conformidade com a ISO14000 
NC – Não conformidade 
C   -  conformidade 

5.2 FAZENDA TAHIM AGROPESCA LTDA 

O segundo trabalho de campo foi realizado na Fazenda TAHIM AGOPESCA 

LTDA localizada no município de Ceará Mirim. A empresa dispõe de 40 hectares de 

viveiros construídos, com tamanhos médios de dois (2) hectares cada.  

A empresa é operada por oito (8) funcionários. Há forte presença de 

manguezais, inclusive com uma grande área de preservação ambiental. Uma bacia 

de estabilização foi encontrada na fazenda para tratamento de águas residuais e 

reuso, conforme Fig. 06 a seguir. 
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FIGURA 06 – área de preservação ambiental da fazenda Tahin Agropesca 

Foram entrevistados três funcionários: o gerente Wellington Alexandre, o 

arraçoador Cícero de Araújo, e o controlador de qualidade, o Sr. Alécio de Araújo. A 

fazenda utiliza baixa densidade no povoamento dos tanques de engorda como 

procedimento de controle de doenças nos animais.

Quanto às respostas ao questionário sobre o gerenciamento ambiental da 

fazenda Santa Rita, a pesquisa aferiu dez (10) respostas “sim”, positivas, a seguir: 

 Pergunta 4 sobre política de qualidade ambiental da empresa - A organização 

procura utilizar matéria-prima que não causem danos ao meio ambiente? 

 Pergunta 7 sobre se existem procedimentos de otimização de processos e 

uso de materiais? 

 Pergunta 8 sobre recursos humanos. - A empresa repassa objetivos e 

responsabilidades sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 

equipe?

 Pergunta 11 sobre controle da poluição. - Existem procedimentos de 

monitorização da água? 

 Pergunta 12 se existem documentos relatando a implementação de sistemas 

de reaproveitamento da água? 

 Pergunta 15 se existem controles no uso de energia? 

 Pergunta 17 sobre tratamento de efluentes. - Existe algum sistema de 

tratamento de efluentes líquidos?

 Pergunta 19 sobre se a organização tem controle sobre o que é gerado na 

empresa? Existe tratamento? 

 Pergunta 23 sobre qualidade ambiental do produto. - Existe controle da 
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mortalidade dos camarões? 

 Pergunta 30 se a alta administração é comprometida em atender a 

legislação? 

De acordo com as respostas obtidas, na TAHIM AGROPESCA LTDA  existe  

procedimentos de otimização de processos e uso de materiais. A empresa repassa 

os objetivos e responsabilidades sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 

equipe de funcionários. 

Além disso, a organização mantém controle sobre a poluição com 

procedimentos de controles da qualidade da água através do monitoramento com 

equipamentos e materiais que ficam no escritório da empresa à disposição do 

funcionário encarregado do controle da água e obedecendo a tarefas rotineiras 

definidas pela gerência da fazenda. Dentre destes controles estão o monitoramento 

de pH, salinidade e o oxigênio na água.

Existem também documentos relatando a implementação do sistema de 

reaproveitamento da água que é utilizado, como também anotações de controle do 

uso de energia. Uma bacia de estabilização faz o tratamento de efluentes líquidos e, 

além disso, a organização mantém um controle sobre o que é gerado na empresa.

Ainda segundo as respostas obtidas é realizado rotineiramente um controle 

de qualidade do produto final controlando a mortalidade dos camarões. A alta 

administração é comprometida em atender a legislação em vigor. 

Quantos as respostas do tipo “não” foram detectadas 18 (dezoito) 

relacionadas abaixo: 

 Pergunta 1 – Política ambiental - A organização possui uma Política 

Ambiental escrita? 

 Pergunta 2 – Matéria prima - A organização coleta informações ambientais 

sobre seus fornecedores, produtos, materiais, processos? 

 Pergunta 3 – Matéria prima - Os materiais são obtidos de recursos 

renováveis? 

 Pergunta 5 – Transporte - A organização possui registro dos tipos de 

transportes da matéria prima? 

 Pergunta 6 – Equipamentos - Existe procedimento para que na compra de 

equipamentos se verifique potenciais danos ambientais? 
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 Pergunta 9 – Emergência - A organização tem identificado as operações que 

representam os maiores riscos ambientais? 

 Pergunta 10 – emergência - A organização tem planos preventivos de 

emergências?

 Pergunta 13 – Uso de energia - A organização utiliza algum sistema integrado 

de energia? 

 Pergunta 14 – Uso de energia - A organização usa fonte alternativa de 

energia?

 Pergunta 16 – Tratamento de água - A organização conhece a legislação 

relativa aos efluentes líquidos? 

 Pergunta 18 – Tratamento de água - Existe algum estudo técnico sobre os 

resíduos líquidos? 

 Pergunta 20 – Tratamentos de resíduos sólidos - Qual a destinação final 

destes resíduos? 

 Pergunta 22 – Emissões - A organização fez algum estudo sobre as emissões 

da fazenda? 

 Pergunta 25 – Qualidade ambiental do produto - O processo de produção leva 

em consideração o ciclo de vida do produto pós-venda? 

 Pergunta 26 – Qualidade ambiental do produto - A organização faz estudos 

dos impactos ambientais dos produtos? 

 Pergunta 27 – Educação - A organização desenvolve programas de educação 

ambiental?

 Pergunta 28 – Educação - Existe envolvimento da empresa com a 

comunidade?

 Pergunta 29 – Legislação - A organização possui procedimento, método ou 

sistemática de atendimento a legislação ambiental? 

 Pergunta 30 – Legislação - A alta administração é comprometida em atender 

a legislação? 
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As respostas negativas a estas perguntas indicam que a fazenda TAHIM 

AGROPESCA LTDA não possui política ambiental formalmente definida, não coleta 

informações ambientais sobre seus fornecedores e a maioria dos materiais não são 

obtidos a partir de recursos renováveis.

A organização não possui o registro dos tipos de transportes da matéria 

prima utilizada e não dispõe de procedimentos para que na compra de 

equipamentos e não verifica os potenciais danos ambientais que estes podem 

causar ao meio ambiente. Por exemplo, a otimização de processos e do uso de 

materiais, não são realizadas. 

Além da empresa não identificar as operações que representam os maiores 

riscos ambientais para a fazenda também não tem formulado um plano preventivo 

de emergência para o enfrentamento de desastres ambientais.

A organização não utiliza nenhum sistema integrado de uso de energia e 

não dispõe de nenhuma fonte alternativa de energia. Quanto às leis ambientais a 

organização não conhece a legislação relativa aos efluentes líquidos e não dispõe 

de nenhum estudo técnico sobre os resíduos líquidos da fazenda.  

Quanto ao tratamento de resíduos sólidos, do lixo em particular, o 

empreendimento adota a queima a céu aberto usando a tecnologia do lixão não 

fazendo qualquer reciclagem. O Poder Público é omisso na tarefa de recolher o lixo 

produzido. As figuras 07 e 08 mostram o tratamento que a empresa adota do lixo 

produzido fazendo sua queima em tambores. 

Fig. 07 – Queima do lixo na Fazenda 

Tahim Agropesca (1) 

Fig 08 - Queima do lixo na Fazenda 

Tahim Agropesca (2) 
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Sobre as emissões, a empresa não fez nenhum estudo a respeito nem 

realizou estudo algum sobre o processo de produção levando em consideração o 

ciclo de vida do produto pós-venda. Os impactos ambientais dos produtos e a 

implantação de programas comunitários de educação ambiental também não 

estiveram nos planos da fazenda.

Há um risco de se construir um passivo ambiental tendo em vista que a 

organização não possui nenhum procedimento, método ou sistemática de 

atendimento a legislação ambiental mesmo que a alta administração esteja 

comprometida em atender a legislação.

O Quadro 13 foi elaborado para visualizarmos o resultado final do tipo de 

gerenciamento encontrado na fazenda TAHIM AGROPESCA LTDA em confronto 

com o escopo da norma ambiental ISO14000. Numa leitura analítica poderemos 

verificar que o gerenciamento ambiental da Fazenda TAHIM AGROPESCA LTDA é 

ausente nos requisitos de política ambiental, na definição dos aspectos ambientais 

envolvidos, no cumprimento dos requisitos da Lei ambiental, na definição de 

objetivos e metas ambientais da fazenda; é negligente nas ações de treinamento do 

pessoal quanto à questão ambiental, a comunicação, ao controle dos documentos, a 

capacidade de responder a eventos emergenciais, ao atendimento de exigências da 

legislação ambiental e as normas corretivas e de não conformidades. 

Em termos de ações de conformidade com a norma foram encontrados 

quatro procedimentos corretos na organização. A empresa tem as funções e 

responsabilidades na empresa bem definidas, dispõe de rotinas operacionais bem 

orientadas, com monitoramento e medições da qualidade da água, e faz avaliações 

periódicas do cumprimento da legislação ambiental, conforme poderemos observar 

no Quadro 12 a seguir. 
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QUADRO 12 - confrontação da norma ISO14000 com o gerenciamento ambiental na  

fazenda TAHIM AGROPESCA LTDA. 

ESCOPO DA ISO14000 TIPO DO 
GERENCIAMENTO 

CONFORMIDADE 

4.2 – Política ambiental GA NC 
4.3.1 – Aspectos ambientais GA NC 
4.3.2 – Requisitos legais e outros GA NC 
4.3.3 – Objetivos, Metas e Programas GA NC 
4.4.1 – Recursos, Funções, 
Responsabilidades e Autoridades 

GC C 

4.4.2 – Treinamento Conscientização 
e Competência 

GN NC 

4.4.3 – Comunicação GN NC 
4.4.4 – Documentação do SGA GA NC 
4.4.5 – Controle de documentos GN NC 
4.4.6 – controle operacional GC C 
4.4.7 – Preparação e resposta à 
emergência

GN NC 

4.5.1  - Monitoramento e medição  GC C 
4.5.2 – Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais 

GN C 

4.5.3 – Não conformidades e Ações 
corretivas e preventivas 

GN NC 

Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006) 

Legenda de tipo de gerenciamento 
GC – Gerenciamento correto 
GA -  Gerenciamento ausente 
GI  -  Gerenciamento incorreto 
GN -  Gerenciamento Negligente 

Legenda de não conformidade com a ISO14000 
NC – Não conformidade 
C   -  conformidade 
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5.3 FAZENDA AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA 

O terceiro trabalho de campo foi realizado na Fazenda AGOPESCA 

REGOMOLEIRO LTDA localizada no município de São Gonçalo do Amarante. A 

empresa dispõe de 120 hectares de área construída e 34 viveiros com tamanhos 

médios de 2 hectares cada.

A empresa é operada por 50 (cinqüenta) funcionários. Há forte presença de 

manguezais na área conforme mostra a Figura 13, inclusive com uma grande área 

de preservação ambiental e um trabalho de recuperação de mangues degradados. 

Duas bacias de estabilização foram encontradas na fazenda para tratamento de 

águas residuais e reuso, conforme Fig. 14 abaixo. 

Foram entrevistados três funcionários: o responsável pela gestão ambiental 

da fazenda, o biólogo, Ricardo Bacurau, a administradora com funções de gerente, a 

Sra. Marilene Costa, e o funcionário Carlos Augusto, arroaçador da fazenda. A 

fazenda também utiliza uma baixa densidade no povoamento dos tanques de 

engorda como procedimento de controle de doenças nos animais.

Quanto às respostas ao questionário sobre o gerenciamento ambiental da 

fazenda AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA a pesquisa apurou  dezessete (17) 

respostas “sim”, positivas, a seguir: 

 Pergunta 4 sobre política de qualidade ambiental da empresa - A organização 

procura utilizar matéria-prima que não causem danos ao meio ambiente? 

 Pergunta 7 – Qualidade técnica -  Se existem procedimentos de otimização 

de processos e uso de materiais? 

 Pergunta 8 - Recursos Humanos. - A empresa repassa objetivos e 

responsabilidades sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 

equipe?

 Pergunta 9 – Emergência - A organização tem identificado as operações que 

representam os maiores riscos ambientais? 

 Pergunta 11 sobre controle da poluição. - Existem procedimentos de 

monitorização da água? 

 Pergunta 12 – Prevenção da poluição - Se existem documentos relatando a 

implementação de sistemas de reaproveitamento da água? 

 Pergunta 13 – Uso de energia - A organização utiliza algum sistema integrado 
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de energia? 

 Pergunta 15 – Uso de energia - Se existem controles no uso de energia? 

 Pergunta 16 – Tratamento de água - A organização conhece a legislação 

relativa aos efluentes líquidos? 

 Pergunta 17 sobre tratamento de efluentes. - Existe algum sistema de 

tratamento de efluentes líquidos?

 Pergunta 18 – Tratamento de água - Existe algum estudo técnico sobre os 

resíduos líquidos? 

 Pergunta 19 – Tratamento dos resíduos sólidos - A organização tem controle 

sobre o que é gerado na empresa? Existe tratamento? 

 Pergunta 23 sobre qualidade ambiental do produto - Existe controle da 

mortalidade dos camarões? 

 Pergunta 24 – sobre qualidade ambiental do produto - Os produtos são 

adequados às normas internacionais? 

 Pergunta 26 – Qualidade ambiental do produto - A organização faz estudos 

dos impactos ambientais dos produtos? 

 Pergunta 29 – Legislação - A organização possui procedimento, método ou 

sistemática de atendimento a legislação ambiental? 

 Pergunta 30 – Legislação - A alta administração é comprometida em atender 

a legislação?  

De acordo com os dados recebidos e tabulados da Fazenda AGROPESCA 

REGOMOLEIRO LTDA., a empresa tem uma política de qualidade ambiental em 

que a organização procura utilizar matérias-prima que não causem danos ao meio 

ambiente através da implantação de controles quanto aos procedimentos de 

otimização de processos e uso de materiais.

No uso dos equipamentos ambientais a empresa repassa objetivos e 

responsabilidades sobre a melhor utilização dos equipamentos para a equipe e 

identifica as operações que representam os maiores riscos para a fazenda. Em 

relação aos recursos hídricos há uma série de procedimentos de monitorização da 

água e existem documentos sobre a implementação de sistemas de 

reaproveitamento da água.
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Duas lagoas de sedimentação tratam 50% das águas captadas no Rio 

Potengi para reuso utilizando a técnica do fundo falso a cada dois dias para controle 

químico e biológico. O descarte do restante é feito no rio Golandi, afluente do Rio 

Potengi. Há um sistema integrado de energia para controle do uso e consumo, tendo 

a empresa um cuidado com a legislação relativa aos efluentes líquidos. Há também 

um bom controle sobre o que é gerado na empresa em termos de resíduos líquidos 

e sólidos, mas o tratamento ainda é precário haja vista a existência de lixão no 

interior da fazenda com a prática de queimadas de lixo a céu aberto.

Quanto à mortalidade dos camarões a empresa acompanha com rigor 

através dos controles de parâmetros de qualidade da água nos viveiros no que diz 

respeito ao pH, à salinidade e ao oxigênio dissolvido. Segundo o que foi tabulado o 

produto da organização é adequado às normas internacionais tendo o cuidado de 

periodicamente fazer estudos dos impactos ambientais dos produtos.  Há por parte 

do empreendimento uma série de procedimentos para o atendimento à legislação 

ambiental e a alta administração está comprometida em atender à legislação 

ambiental em vigor.

Quanto às respostas do tipo “não”, ao questionário sobre o gerenciamento 

ambiental da Fazenda AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA listamos abaixo o 

conjunto das perguntas que obtiveram esta resposta: 

 Pergunta 1 – Política ambiental - A organização possui uma Política 

Ambiental escrita? 

 Pergunta 2 – Matéria prima - A organização coleta informações ambientais 

sobre seus fornecedores, produtos, materiais, processos? 

 Pergunta 3 – Matéria prima - Os materiais são obtidos de recursos 

renováveis? 

 Pergunta 5 – Transporte - A organização possui registro dos tipos de 

transportes da matéria prima? 

 Pergunta 6 – Equipamentos - Existe procedimento para que na compra de 

equipamentos se verifique potenciais danos ambientais? 

 Pergunta 10 – emergência - A organização tem planos preventivos de 

emergências?

 Pergunta 14 – Uso de energia - A organização usa fonte alternativa de 

energia?
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 Pergunta 21 – Sobre emissões - Foi feito levantamento de pontos de 

produção de emissões gasosas na fazenda? 

 Pergunta 22 – Emissões - A organização fez algum estudo sobre as emissões 

da fazenda? 

 Pergunta 25 – Qualidade ambiental do produto - O processo de produção leva 

em consideração o ciclo de vida do produto pós-venda? 

 Pergunta 27 – Educação - A organização desenvolve programas de educação 

ambiental?

 Pergunta 28 – Educação - Existe envolvimento da empresa com a 

comunidade?

De acordo com as respostas obtidas acima a Fazenda AGROPESCA 

REGOMOLEIRO LTDA não dispõe de uma Política Ambiental formalmente escrita e 

que a organização não coleta informações ambientais sobre seus fornecedores, 

produtos, materiais, e processos. Os materiais obtidos não são de recursos 

renováveis, e não é feito o registro dos tipos de transportes da matéria prima que 

chega à empresa e que na compra de equipamentos ainda não se verifica os 

potenciais danos ambientais que podem causar ao meio ambiente da fazenda.

Apesar de todos os cuidados verificados a organização não tem planos 

preventivos de emergências, não possui fonte alternativa de energia nem foi feito um 

levantamento dos pontos de produção de emissões gasosas nem nenhum estudo 

sobre as estas emissões na fazenda.

No processo de produção não leva em consideração o ciclo de vida do 

produto na pós-venda nem a empresa desenvolve nenhum programa de educação 

ambiental, como maneira de envolvimento da empresa com a comunidade. 

Com relação ao tipo de gerenciamento ambiental o quadro 14 foi elaborado 

para visualizarmos o resultado final encontrado na fazenda AGROPESCA 

REGOMOLEIRO LTDA em confronto com o escopo da norma ambiental ISO14000. 

Numa leitura analítica poderemos verificar que o gerenciamento ambiental 

da Fazenda é ausente nos requisitos de definição formal de uma política ambiental, 

na definição de programas e metas ambientais da empresa, no treinamento dos 

funcionários para o enfrentamento das questões ambientais, na documentação dos 

procedimentos de controle de procedimentos de seu SGA e na capacidade e 
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preparação da empresa para  responder a eventos emergenciais, que possam 

ocorrer.

Em termos de ações de conformidade com a norma foram encontrados 

quatro procedimentos corretos na organização. A empresa tem as funções e 

responsabilidades na empresa bem definidas, dispõe de rotinas operacionais bem 

orientadas, com monitoramento e medições da qualidade da água bastante eficazes 

e faz avaliações periódicas do cumprimento da legislação ambiental, conforme 

poderemos observar no quadro 13 a seguir: 

QUADRO 13 - Confrontação da norma ISO14000 com o gerenciamento ambiental na  

fazenda AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA 

ESCOPO DA ISO14000 TIPO DO 
GERENCIAMENTO 

CONFORMIDADE 

4.2 – Política ambiental GA NC 
4.3.1 – Aspectos ambientais GC NC 
4.3.2 – Requisitos legais e outros GN NC 
4.3.3 – Objetivos, Metas e Programas  GA NC 
4.4.1 – Recursos, Funções, 
Responsabilidades e Autoridades 

GC C 

4.4.2 – Treinamento Conscientização e 
Competência

GA NC 

4.4.3 – Comunicação GN NC 
4.4.4 – Documentação do SGA GA NC 
4.4.5 – Controle de documentos GN NC 
4.4.6 – controle operacional GC C 
4.4.7 – Preparação e resposta à 
emergência

GA NC 

4.5.1  - Monitoramento e medição  GC C 
4.5.2 – Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais 

GC C 

4.5.3 – Não conformidades e Ações 
corretivas e preventivas 

GN NC 

Fonte: Baseado no macro-fluxograma de Lamartine Júnior (2006)Legenda de tipo de gerenciamento 

GC – Gerenciamento correto 
GA -  Gerenciamento ausente 
GI  -  Gerenciamento incorreto 
GN -  Gerenciamento Negligente 

Legenda de não conformidade com a ISO14000 
NC – Não conformidade 
C   -  conformidade 
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5.4 SÍNTESE 

Para resumir os dados levantados das três fazendas foi montado o Quadro 

14 com os dados do gerenciamento ambiental das fazendas de camarão e 

cruzando-se as informações obtidas com o resultado de cada empresa, com a 

situação em termos de tratamento de resíduos sólidos e líquidos, a existência de 

licenciamento ambiental, a certificação, a existência de laboratórios e de áreas de 

preservação ambiental nas fazendas. 

O resultado colhido no Quadro 14 do resumo abaixo mostra que todos os 

empreendimentos não possuem certificação ambiental nenhuma. A queima de lixo é 

prática comum nas três empresas que faz a destinação final dos resíduos sólidos 

utilizando-se da técnica dos lixões a céu aberto. Outra constatação é que o Poder 

Público não recolhe lixo de nenhuma das empresas pesquisadas e que o rio da 

bacia hidrográfica de cada fazenda é o receptáculo dos resíduos líquidos produzidos 

nas fazendas sem tratamento. Em todos os lugares a ausência de saneamento 

básico e de estações de tratamento são constatações comuns nas três organizações 

estudadas.  Positivamente o reuso e o monitoramento da água é uma prática 

dominada por todos os empreendimentos assim como a construção de bacias de 

estabilização para tratamento é uma realidade comum a todos. 
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6 DISCUSSÃO 

O espaço no Rio Grande do Norte está sempre mudando em sua fisionomia 

e a carcinicultura com suas “relações e seus objetos” como diria Milton Santos, está 

fortemente presente no meio natural de nossos estuários. Nas fazendas Santa Rita, 

Tahim Agropesca, e Agropesca Regomoleiro encontramos as expressões do peso e 

da importância do comportamento das empresas carcinículas confirmando que “o 

espaço, por seu conteúdo técnico, é regulador, mas um regulador regulado, já que 

as normas administrativas é que em última análise, determinam os comportamentos” 

(SANTOS, 1997, p. 230). 

Ao pesquisar estes “objetos artificiais” instalados nos manguezais do Estado 

verificamos que as normas, no dizer de Santos (1997), e isto pode ser dito sobre a 

carcinicultura, são “uma das locomotivas de seu desempenho e de sua 

rentabilidade” (SANTOS, 1997, p. 230) e que “parcelas significativas do espaço” 

escapam dos rigores das normas rígidas” (SANTOS, 1997, p. 232), o que pode 

explicar que em nosso caso, até 2004 temos assistido a um grande crescimento e 

atualmente  constatamos uma crise em sua produção no setor. 

No caso das fazendas pesquisadas o resultado evidenciou que existe um 

grande conflito ecológico quando se tratou de verificar o gerenciamento ambiental 

que estas empresas adotam nas rotinas administrativas de suas empresas e no trato 

com as normas ambientais da carcinicultura. 

No relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ONU, 1991), denominado “Nosso Futuro Comum”, ficou muito clara a importância 

da preservação ambiental para que consigamos o Desenvolvimento Sustentado. 

Entretanto, de acordo com os dados levantados pelo trabalho, o gerenciamento 

ambiental destas fazendas segue um padrão histórico de devastação do meio 

ambiente.

De acordo com o resultado das entrevistas, na administração e na produção 

destas organizações, encontramos nos cinco processos básicos produtores de 

resíduos, na preparação dos viveiros, na fertilização, no povoamento, na engorda, e 

na despesca, uma série de exemplos de descasos com as normas ambientais. 

Na gestão do escritório, com exceção da fazenda Santa Rita, vários 

materiais sólidos são produzidos na entrada de produtos básicos de consumo, como 
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exemplos, papel, detergente, sabões, tintas que após utilização geram resíduos do 

tipo cartuchos de tintas, pó, esgoto sanitário, sulfonatos, que tem como destino o 

lixão, única forma de descarte identificada no estudo. O papelão é um dos poucos 

resíduos sólidos que tem destinação para reciclagem sendo vendido pelas fazendas.  

O tratamento que estas empresas dão aos resíduos sólidos é a queima 

destes materiais em terrenos no interior das fazendas. O fato indica um perigo: as 

queimadas são uma das grandes fontes de libertação de dioxinas, compostos 

orgânicos, que contêm uma molécula extremamente tóxica e um dos cancerígenos 

mais poderosos conhecidos pelo homem. Nenhuma empresa pesquisa tem se 

preocupado com emissões gasosas em seu empreendimento como atestou o 

estudo.

Estes perigos preocupam não só em termos de saúde pública e deterioração 

da paisagem, mas também no que respeita à saúde ambiental, uma vez que, numa 

lixeira, o lixo entra em autocombustão, contaminando com gases e fumos tóxicos 

perigosos toda a área circundante; os líquidos que escorrem do lixo infiltram-se na 

terra e contaminam os lençóis de água subterrâneos, pondo em sério risco a água, 

matéria prima principal das fazendas de camarão. 

Quanto ao tratamento dos resíduos líquidos, e de acordo com o resultado 

coletado, podemos inferir que estes materiais são jogados nos corpos d'água. São 

materiais de saída dos laboratórios, sobretudo dos processos de controle dos 

parâmetros físico-químicos da água, como por exemplo, no bioensaio. Além de 

águas residuais, temos as fitas de medição, larvas mortas, sacos plásticos que 

seguem para o mesmo destino dos processos ocorrido na administração do 

escritório.

Na fase de produção, onde acontece o povoamento e engorda, também são 

produzidos mais resíduos sólidos como, por exemplo, a matéria orgânica, os 

resíduos químicos, os gases tóxicos, além do aparecimento de animais predadores 

e doentes.

A poluição das águas dos estuários onde estão localizadas as empresas é a 

expressão mais visível do modo como é feito o gerenciamento ambiental destas 

fazendas.
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O fato agravante é que estas fazendas não recebem apoio do Poder Público 

no recolhimento do lixo como também este poder é o responsável pela  ausência do 

saneamento básico nos municípios e no entorno destas  organizações. A captação 

de água para a fazenda Agropesca Regomoleiro, por exemplo, é feita através de um 

canal de abastecimento que retira água do poluído rio Potengí 

Para enfrentar este problema a Fazenda Agropesca Regomoleiro Ltda., trata 

50% da água captada no Rio Potengí e segundo o biólogo responsável, Ricardo 

Bacurau, a ausência de saneamento é o “grande responsável pela poluição das 

águas dos Rios Potengí e Golandí” na bacia hidrográfica do Potengí. 

Muitas atividades desenvolvidas no interior das fazendas estão numa 

situação gerencial de não conformidade com a legislação ambiental. A carcinicultura 

é classificada como uma atividade potencialmente causadora de degradação 

ambiental ou poluidora, segundo portaria do IBAMA nº 113/1997. 

O gerenciamento feito nas fazendas pesquisadas evidencia uma série de 

conflitos ambientais no meio natural dos mangues. Como afirma Marta Vannucci, “o 

homem como usuário vivia em harmonia com seu ambiente até que perdeu sua 

razão e sua capacidade de planejar o futuro e tornou-se o homem explorador” 

(VANNUCCI, 2002, p. 131), como acontece na fazenda Santa Rita onde não foi 

encontrado um simples escritório gerencial indicando que o gerenciamento é frouxo 

e flexível. Os mangues ficam expostos a todo tipo de impacto negativo e os 

carcinicultores, “em sua ânsia por lucros rápidos, com a falsa crença de que não há 

limites para o crescimento econômico e de que seus recursos renováveis também 

são ilimitados” (VANNUCCI, 2002, p. 136) colocam o manguezal sob constante 

ameaça.

Freqüentemente se afirma que o motivo pelo quais os manguezais 

continuam a ser utilizados de modo destrutivo é de que sua elevada produtividade 

ainda não foi quantificada com precisão. Mas a verdade é aquela que, segunda 

Marta Vannucci, a principal razão para que os manguezais sejam destruídos “é a 

ganância dos políticos e homens de influência e seus parentes e amigos, cuja 

riqueza vem na forma de camarão enquanto em geral os tomadores de decisão 

concedem migalhas para o gerenciamento racional” (VANNUCCI, 2002, p. 167). 

Atestando a visão acima, somente na fazenda Agropesca Regomoleiro a pesquisa 

identificou um procedimento de recuperação de uma área degradada de manguezal. 
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Áreas de preservação ambiental também foram identificadas na fazenda Tahim 

Agropesca e na Agropesca Regomoleiro atendendo a legislação específica para o 

setor.

O objeto da gestão ambiental é a otimização dos processos de 

transformação de um sistema ecológico. Macedo (2000) diz que a gestão ambiental 

é o processo necessário e suficiente para garantir que a introdução de um sistema 

humano organizado em um sistema ecológico primitivo tenha como resultado um 

novo sistema humano organizado. Não é isso que ocorre nas fazendas de 

carcinicultura pesquisadas. 

Os sistemas de gerenciamento ambiental acontecem por interferência de 

normas internacionais e de normas de grande conglomerados organizacionais ou 

por exigências de clientes e outras partes interessadas. Por exemplo, as normas da 

série ISO14000 são as mais utilizadas e praticadas no Brasil e no mundo, mas não 

foi encontrada nenhuma certificação nas fazendas Santa Rita, Tahim Agropesca e 

Agropesca Regomoleiro, como revelou os dados coletados. 

De acordo com Alves (2001), quando uma organização opta pela 

Implantação da Norma ISO14000, abre novos caminhos no mercado internacional, 

proporciona vantagem competitiva e introduz sensível redução de custos na 

operação, além de incrementar a receita com subprodutos do processo. No caso das 

organizações estudadas não foi detectada nenhum interesse na implantação da 

ISO14000.

De acordo com Campos (1996), pode-se dizer que a série ISO 14000 trata-

se, na realidade, de uma conseqüência formal de todo o movimento institucional 

(encontros, fóruns, surgimento de ONGs), descrito até hoje e que vem pressionando 

empresas de todos os tipos a se preocuparem com a questão ambiental e o 

desenvolvimento.

Sabemos que foi a partir dos resultados da Rio-92, onde a noção de 

Desenvolvimento Sustentável se alastrou e estruturou-se. Porém, o que a noção e 

os conceitos de sustentabilidade trazem como novo desafio são os caminhos para a 

Gestão Ambiental. 

Essa conscientização nos conduzirá ao desenvolvimento sustentável, 

definida no Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, como “aquele que atende as 
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necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades”.  

A rápida expansão econômica da carcinicultura nos estuários do Potengí e 

do Ceará Mirim, sem o cuidado no gerenciamento dos recursos como foi apurada 

pela pesquisa, foi acompanhada por muitos impactos ambientais negativos nos 

manguezais, continua através de uma gestão ambiental de não conformidade com a 

legislação ambiental, criando um enorme passivo e ameaçando a capacidade de 

suporte dos ecossistemas.

Podemos aferir que há um conflito ecológico de proporções relevantes que 

segundo dados do próprio governo, o setor precisa “preocupar-se com a capacidade 

de suporte dos estuários ”no que diz respeito à qualidade da água e à assistência 

técnica para os pequenos produtores” (SEPLAN, 2001, p. 43) e confirmando a 

análise do Zoneamento Ecológico Econômico da Região Costeira do Rio Grande do 

Norte - ZEE/RN de que “as regiões estuarinas passaram a se constituir no principal 

foco de atratividade para a instalação de atividades produtivas, em especial de 

empreendimentos de carcinicultura, com larga assimilação de solos, gerando 

impactos   sócio-econômicos e ambientais significativos (IDEMA, 2005). 

Para resumir existe uma crise no meio geográfico da carcinicultura. Esta 

crise é originada da relação entre o meio natural dos estuários e o meio artificial e 

antrópico, das fazendas. Um círculo vicioso de poluição está instalado: dos canais 

de captação vem a matéria prima poluída, a água, que sem tratamento,  enche os 

viveiros para a engorda dos camarões, para em seguida, depois da despesca, voltar 

ao leito dos rios, através dos canais de descarga, rica de materiais orgânicos e 

contaminada com produtos químicos do processo carcinícula. Conflito ecológico, 

conflito jurídico, conflito normativo são as expressões dos impactos sobre mangues 

e rios, fontes de vida, da população e consumidores dos potiguares.   
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7 CONCLUSÕES 

1. As empresas de camarão não têm sistema de gestão ambiental formalmente 

implantado.  Entretanto, nas fases de cultivo e manejo dos viveiros, há 

algumas ações de controle das águas e das doenças do camarão, como por 

exemplo, a utilização de baixa densidade de povoamento; a construção e 

manutenção de lagoas de sedimentação e o monitoramento do pH, salinidade 

e oxigênio, que é feito rotineiramente.

2. A maioria dos impactos ambientais está em situação de não conformidade 

com a legislação ambiental. Como por exemplo, podemos citar o descarte de 

águas residuais nos corpos d’ água feito por todas as fazendas pesquisadas.  

3. Nenhuma fazenda atende aos requisitos expressos nas normas da ISO14000,

mesmo que em algumas fases do cultivo existam procedimentos corretos de 

gestão ambiental, como exemplo nos procedimentos de manejo das larvas.

4. É possível a implantação da Certificação Ambiental conforme o escopo da 

norma ISO14001 desde que haja uma vontade política da alta administração 

das fazendas e comprometimento do setor com a sustentabilidade ambiental.

7.1 RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se que se desenvolvam outros estudos na linha de um 

programa de recuperação de áreas devastadas conforme o que atualmente é 

apresentado e realizado pelo ISME – International Society for Mangrove Ecosystems 

(VANNUCCI, 2002).
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ANEXOS
QUESTIONÁRIO SOBRE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Empresa:

Quantidade de funcionários e funções: 

Porte:

Infra-estrutura da Fazenda: 

QUESTIONÁRIO (1) 

RESPOSTAS 

PRELIMINAR FINAL PERGUNTAS 

S N NR S N NR
POLÍTICA AMBIENTAL       
1. A organização possui uma Política Ambiental 
escrita?

      

MATÉRIA PRIMA       
2. A organização coleta informações ambientais 
sobre seus fornecedores, produtos, materiais, 
processos?

      

3. Os materiais são obtidos de recursos renováveis?       
QUALIDADE       
4. A organização procura utilizar matéria-prima que 
não causem danos ao meio ambiente? 

      

TRANSPORTE       
5. A organização possui registro dos tipos de 
transportes da matéria prima?
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (2) 

PRODUÇÃO       
EQUIPAMENTOS       
6. Existe procedimento para que na compra de 
equipamentos se verifique potenciais danos 
ambientais provocados pelos  mesmos? 

      

QUALIDADE TÉCNICA        
7. Existem procedimentos de otimização de 
processos e uso de materiais? 

      

R.H. – RECURSOS HUMANOS       
8. A empresa repassa objetivos e responsabilidades 
sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 
equipe?

      

EMERGÊNCIA       
9. A organização tem identificado as operações que 
representam os maiores riscos ambientais? 

      

10. A organização tem planos preventivos de 
emergências?

      

PREVENÇÕES DA POLUIÇÃO       
11. Existem procedimentos de monitorização da 
água?

      

12. Existem documentos relatando a implementação 
de sistemas de reaproveitamento da água? 

      

USO DA ENERGIA       
13. A organização utiliza algum sistema integrado de 
energia?

      

14. A organização usa fonte alternativa de energia?       
15. Existem controles no uso de energia?       
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (3) 

TRATAMENTO DE EFLUENTES       
16. A organização conhece a legislação relativa aos 
efluentes líquidos? 

      

17. Existe algum sistema de tratamento de efluentes 
líquidos? 

      

18. Existe algum estudo técnico sobre os resíduos 
líquidos?  

      

TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS       
19. A organização tem controle sobre o que é gerado 
na empresa? Existe tratamento?

      

20. Qual a destinação final destes resíduos?       
EMISSÕES       
21. Foi feito levantamento de pontos de produção de 
emissões gasosas na fazenda?

      

22. A organização fez algum estudo sobre as 
emissões da fazenda? 

      

QUALIDADE AMBIENTAL DO PRODUTO       
23. Existe controle da mortalidade dos camarões?        
24. Os produtos são adequados às normas 
internacionais? 

      

25. O processo de produção leva em consideração o 
ciclo de vida do produto pós-venda?

      

26. A organização faz estudos dos impactos 
ambientais dos produtos? 

      

EDUCAÇÃO       
27. A organização desenvolve programas de 
educação ambiental?

      

28. Existe envolvimento da empresa com a 
comunidade?

      

LEGISLAÇÃO       
29. A organização possui procedimento, método ou 
sistemática de atendimento a legislação ambiental?  

      

30. A alta administração é comprometida em atender 
a legislação?  
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TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DA FAZENDA SANTA RITA 

QUESTIONÁRIO (1) 

RESPOSTAS 

PRELIMINAR FINAL PERGUNTAS 

S N NR S N NR
POLÍTICA AMBIENTAL       
1. A organização possui uma Política Ambiental 
escrita?

 N     

MATÉRIA PRIMA       
2. A organização coleta informações ambientais 
sobre seus fornecedores, produtos, materiais, 
processos?

 N     

3. Os materiais são obtidos de recursos renováveis?  N     
QUALIDADE       
4. A organização procura utilizar matéria-prima que 
não causem danos ao meio ambiente? 

S      

TRANSPORTE       
5. A organização possui registro dos tipos de 
transportes da matéria prima?

 N     



95

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (2) 

PRODUÇÃO       
EQUIPAMENTOS       
6. Existe procedimento para que na compra de 
equipamentos se verifique potenciais danos 
ambientais provocados pelos  mesmos? 

 N     

QUALIDADE TÉCNICA        
7. Existem procedimentos de otimização de 
processos e uso de materiais? 

 N     

R.H. – RECURSOS HUMANOS       
8. A empresa repassa objetivos e responsabilidades 
sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 
equipe?

S      

EMERGÊNCIA       
9. A organização tem identificado as operações que 
representam os maiores riscos ambientais? 

 N     

10. A organização tem planos preventivos de 
emergências?

 N     

PREVENÇÕES DA POLUIÇÃO       
11. Existem procedimentos de monitorização da 
água?

S      

12. Existem documentos relatando a implementação 
de sistemas de reaproveitamento da água? 

 N     

USO DA ENERGIA       
13. A organização utiliza algum sistema integrado de 
energia?

 N     

14. A organização usa fonte alternativa de energia?  N     
15. Existem controles no uso de energia?  N     
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (3) 

TRATAMENTO DE EFLUENTES       
16. A organização conhece a legislação relativa aos 
efluentes líquidos? 

 N     

17. Existe algum sistema de tratamento de efluentes 
líquidos? 

S      

18. Existe algum estudo técnico sobre os resíduos 
líquidos?  

 N     

TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  N     
19. A organização tem controle sobre o que é gerado 
na empresa? Existe tratamento?

 N     

20. Qual a destinação final destes resíduos?  N     
EMISSÕES       
21. Foi feito levantamento de pontos de produção de 
emissões gasosas na fazenda?

 N     

22. A organização fez algum estudo sobre as 
emissões da fazenda? 

 N     

QUALIDADE AMBIENTAL DO PRODUTO       
23. Existe controle da mortalidade dos camarões?  S      
24. Os produtos são adequados às normas 
internacionais? 

 N     

25. O processo de produção leva em consideração o 
ciclo de vida do produto pós-venda?

 N     

26. A organização faz estudos dos impactos 
ambientais dos produtos? 

 N     

EDUCAÇÃO       
27. A organização desenvolve programas de 
educação ambiental?

 N     

28. Existe envolvimento da empresa com a 
comunidade?

 N     

LEGISLAÇÃO       
29. A organização possui procedimento, método ou 
sistemática de atendimento a legislação ambiental?  

 N     

30. A alta administração é comprometida em atender 
a legislação?  

 N     
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TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DA FAZENDA TAHIM AGROPESCA LTDA 

QUESTIONÁRIO (1) 

RESPOSTAS 

PRELIMINAR FINAL PERGUNTAS 

S N NR S N NR
POLÍTICA AMBIENTAL       
1. A organização possui uma Política Ambiental 
escrita?

 N     

MATÉRIA PRIMA       
2. A organização coleta informações ambientais 
sobre seus fornecedores, produtos, materiais, 
processos?

 N     

3. Os materiais são obtidos de recursos renováveis?  N     
QUALIDADE       
4. A organização procura utilizar matéria-prima que 
não causem danos ao meio ambiente? 

S      

TRANSPORTE       
5. A organização possui registro dos tipos de 
transportes da matéria prima?

 N     
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (2) 

PRODUÇÃO       
EQUIPAMENTOS       
6. Existe procedimento para que na compra de 
equipamentos se verifique potenciais danos 
ambientais provocados pelos  mesmos? 

 N     

QUALIDADE TÉCNICA        
7. Existem procedimentos de otimização de 
processos e uso de materiais? 

S      

R.H. – RECURSOS HUMANOS       
8. A empresa repassa objetivos e responsabilidades 
sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 
equipe?

S      

EMERGÊNCIA       
9. A organização tem identificado as operações que 
representam os maiores riscos ambientais? 

 N     

10. A organização tem planos preventivos de 
emergências?

 N     

PREVENÇÕES DA POLUIÇÃO       
11. Existem procedimentos de monitorização da 
água?

S      

12. Existem documentos relatando a implementação 
de sistemas de reaproveitamento da água? 

S      

USO DA ENERGIA       
13. A organização utiliza algum sistema integrado de 
energia?

 N     

14. A organização usa fonte alternativa de energia?  N     
15. Existem controles no uso de energia? S      
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (3) 

TRATAMENTO DE EFLUENTES       
16. A organização conhece a legislação relativa aos 
efluentes líquidos? 

 N     

17. Existe algum sistema de tratamento de efluentes 
líquidos? 

S      

18. Existe algum estudo técnico sobre os resíduos 
líquidos?  

 N     

TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS       
19. A organização tem controle sobre o que é gerado 
na empresa? Existe tratamento?

S      

20. Qual a destinação final destes resíduos?   X    
EMISSÕES       
21. Foi feito levantamento de pontos de produção de 
emissões gasosas na fazenda?

 N     

22. A organização fez algum estudo sobre as 
emissões da fazenda? 

 N     

QUALIDADE AMBIENTAL DO PRODUTO       
23. Existe controle da mortalidade dos camarões?  S S     
24. Os produtos são adequados às normas 
internacionais? 

  X    

25. O processo de produção leva em consideração o 
ciclo de vida do produto pós-venda?

 N     

26. A organização faz estudos dos impactos 
ambientais dos produtos? 

 N     

EDUCAÇÃO       
27. A organização desenvolve programas de 
educação ambiental?

 N     

28. Existe envolvimento da empresa com a 
comunidade?

 N     

LEGISLAÇÃO       
29. A organização possui procedimento, método ou 
sistemática de atendimento a legislação ambiental?  

 N     

30. A alta administração é comprometida em atender 
a legislação?  

S      
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TABULAÇÃO DA FAZENDA AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA. 

QUESTIONÁRIO (1) 

RESPOSTAS 

PRELIMINAR FINAL PERGUNTAS 

S N NR S N NR
POLÍTICA AMBIENTAL       
1. A organização possui uma Política Ambiental 
escrita?

 N     

MATÉRIA PRIMA       
2. A organização coleta informações ambientais 
sobre seus fornecedores, produtos, materiais, 
processos?

 N     

3. Os materiais são obtidos de recursos renováveis?  N     
QUALIDADE       
4. A organização procura utilizar matéria-prima que 
não causem danos ao meio ambiente? 

S      

TRANSPORTE       
5. A organização possui registro dos tipos de 
transportes da matéria prima?

 N     
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (2) 

PRODUÇÃO       
EQUIPAMENTOS       
6. Existe procedimento para que na compra de 
equipamentos se verifique potenciais danos 
ambientais provocados pelos  mesmos? 

 N     

QUALIDADE TÉCNICA        
7. Existem procedimentos de otimização de 
processos e uso de materiais? 

S      

R.H. – RECURSOS HUMANOS       
8. A empresa repassa objetivos e responsabilidades 
sobre a melhor utilização dos equipamentos para a 
equipe?

S      

EMERGÊNCIA       
9. A organização tem identificado as operações que 
representam os maiores riscos ambientais? 

S      

10. A organização tem planos preventivos de 
emergências?

 N     

PREVENÇÕES DA POLUIÇÃO       
11. Existem procedimentos de monitorização da 
água?

S      

12. Existem documentos relatando a implementação 
de sistemas de reaproveitamento da água? S

     

USO DA ENERGIA       
13. A organização utiliza algum sistema integrado de 
energia?

S      

14. A organização usa fonte alternativa de energia?  N     
15. Existem controles no uso de energia? S      
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO (3) 

TRATAMENTO DE EFLUENTES       
16. A organização conhece a legislação relativa aos 
efluentes líquidos? 

S      

17. Existe algum sistema de tratamento de efluentes 
líquidos? 

S      

18. Existe algum estudo técnico sobre os resíduos 
líquidos?  

S      

TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS       
19. A organização tem controle sobre o que é gerado 
na empresa? Existe tratamento?

S      

20. Qual a destinação final destes resíduos?   X    
EMISSÕES       
21. Foi feito levantamento de pontos de produção de 
emissões gasosas na fazenda?

 N     

22. A organização fez algum estudo sobre as 
emissões da fazenda? 

 N     

QUALIDADE AMBIENTAL DO PRODUTO       
23. Existe controle da mortalidade dos camarões?  S      
24. Os produtos são adequados às normas 
internacionais? 

S  X    

25. O processo de produção leva em consideração o 
ciclo de vida do produto pós-venda?

 N     

26. A organização faz estudos dos impactos 
ambientais dos produtos? 

S      

EDUCAÇÃO       
27. A organização desenvolve programas de 
educação ambiental?

 N     

28. Existe envolvimento da empresa com a 
comunidade?

 N     

LEGISLAÇÃO       
29. A organização possui procedimento, método ou 
sistemática de atendimento a legislação ambiental?  

S      

30. A alta administração é comprometida em atender 
a legislação?  

S      


