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RESUMO 

 

Licenciamento ambiental e boas práticas de manejo na carcinicultura: estudo de 

caso nos Estados Rio Grande do Norte e Ceará 

 

 

A carcinicultura é a atividade de aquicultura que mais se expandiu nos últimos anos a 

nível mundial e tem gerado emprego e renda a muitas famílias que sofrem com a 

diminuição da oferta de peixes e crustáceos nos bancos naturais, porém, para a 

manutenção da prática econômica é preciso que a mesma se desenvolva dentro de alguns 

padrões de sustentabilidade, alguns previstos em lei e outros apenas orientações para um 

melhor manejo e consequentemente, uma maior proteção para a perpetuação da atividade. 

Dessa forma, essa dissertação tem como objetivo em seu primeiro capítulo: realizar uma 

avaliação da situação do licenciamento ambiental da carcinicultura do RN ao longo dos 

anos 2005-2015 com relação ao número de empreendimentos licenciados por ano, porte 

dos empreendimentos por tipos de licenças e as regiões com maior densidade de fazendas 

de carcinicultura. Para tanto, a metodologia utilizada foi a investigação documental de 

todos os dados referentes ao licenciamento ambiental foram obtidos junto ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-RN). Foram identificadas 698 

licenças no total, sendo a maioria das fazendas de porte médio e com licenças de operação, 

concentrando a maior densidade de empreendimentos de todos os portes no litoral sul. 

Evidenciou-se uma grande quantidade de fazendas com licenças atrasadas, além da 

constatação de que o maior número de licenças foi expedido no período em que mais 

ocorreram problemas de ordem econômica e ambiental na atividade. Já o segundo 

capítulo tem por objetivo identificar as práticas adotadas pelos micros produtores da 

comunidade de Parajurú no Ceará e do Rio Grande do Norte, tomando como referência 

as normas de boas práticas de manejo recomendadas pela Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC), utilizado para tanto, a aplicação de 31 questionários na 

localidade para o levantamento dos dados. Foi identificado que os produtores cearenses 

adotam algumas das práticas de manejo indicadas pela ABCC, dessa forma, as 

enfermidades no Ceará causaram menores danos aos carcinicultores que obtiveram maior 

produtividade do que o observado em outros estudos. 

PALAVRAS-CHAVE: Aquicultura, Práticas de manejo, Biossegurança; Licença 

ambiental, Produtores de camarão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Environmental licensing and good management practices in shrimp farming: a 

case study in the states of Rio Grande do Norte and Ceará 

 

Shrimp farming is the most expanded aquaculture activity in recent years worldwide and 

has generated employment and income for many families that suffer from the reduction 

of supply of fish and crustaceans in natural banks. However, for the maintenance of the 

economic practice, it is necessary that it develops within some sustainability standards, 

some of them provided by law and others only guidelines for better management and, 

consequently, greater protection for the perpetuation of the activity. The objective of this 

dissertation is to carry out an evaluation of the state of environmental licensing of RN 

shrimp farming over the years 2005-2015 in relation to the number of farms licensed per 

year, the size of the enterprises by type of licenses and the regions with the highest density 

of shrimp farms. For this purpose, the methodology used was the documentary research 

of all data related to environmental licensing, obtained from the Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-RN). A total of 698 licenses 

were identified, the majority of medium-sized farms with operating licenses, 

concentrating the highest density of enterprises of all sizes in the south coast. There was 

a large number of farms with expired licenses, in addition to the fact that the largest 

number of licenses was issued in the period in which there were more economic and 

environmental problems in the activity. The second chapter aims to identify the practices 

adopted by micro producers in the community of Parajurú in Ceará, taking as reference 

the standards of good management practices recommended by the Associação Brasileira 

de Criadores de Camarão (ABCC). An application of 31 the questionnaires to the 

carciniculturists in the locality. It was identified that the Ceará producers adopt some of 

management practices indicated by the ABCC, in this way, the diseases in Ceará caused 

less damages to the farmers that obtained higher productivity than the observed in other 

studies 

 

 

 KEY WORDS: Aquaculture, Management practices, Biosafety; Environmental license, 

Shrimp producers. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A carcinicultura se configurou como a atividade da aquicultura que mais se 

expandiu nos últimos anos no mundo, devido ao esgotamento dos bancos naturais de 

recursos pesqueiros. Dessa forma, esse seguimento surgiu como alternativa para suprir as 

necessidades econômicas e alimentares das populações que outrora viviam da pesca de 

crustáceos (TAHIM, 2008). 

Essa atividade surgiu inicialmente no Sudoeste asiático e se manteve por séculos 

como atividade artesanal. Somente na década de 1930, o Japão conseguiu dominar a 

reprodução de pós-larvas em laboratório e, com o avanço da tecnologia, foi possível a 

produção comercial de pós-larva, viabilizando-a em larga escala (CARVALHO et al., 

2005). Tanto que em 2012, 50% dos produtos aquícola do mundo foram oriundos de 

criatórios e dentre os crustáceos, o destaque de produção foram os camarões marinhos 

com 70,6% (FAO, 2014). 

 Desde sua origem, a atividade é marcada pelo crescimento de um passivo 

ambiental e social que não é contabilizado pelas empresas produtoras, que por sua vez, 

sempre apresentaram um crescimento econômico exponencial e não consideram a busca 

da sua sustentabilidade ecológica e social algo imprescindível (REBRIP, 2006). 

Em uma progressão histórica de produtividade dos últimos anos, a Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2003) afirma que no ano de 2000, a produção 

de camarão cultivado atingiu cerca de 1,2 milhões de hectares de viveiros distribuídos por 

mais de 50 países em desenvolvimento, alcançando 865 mil de toneladas. Sendo os 

principais países com maiores volumes de produções em ordem decrescente: China, 

Tailândia, Vietnã, Índia, Indonésia, Bangladesh, Brasil, Equador, México e Honduras. No 

ano de 2008, Rocha (2011) verificou um crescimento exponencial do volume produzido 

mundialmente, totalizando 2.529.121 t, mantendo o Continente Asiático como principal 

produtor, com uma representação hegemônica e uma participação de 85,7%, comparado 

com 13,84% do Continente Americano e 0,46% de Outros Continentes, tendo como 

destaques: (1) do lado asiático a China, com uma produção de 1.268.074 t; Tailândia, com 

507.500 t e Indonésia, com 408.346 t e, (2) do lado americano, Equador, com 150.000 t; 

México, com 130.201 t e Brasil, com 65.000 t (ROCHA, 2011). No ano de 2013, houve 

o aumento da produção mundial chegando a 4.454.602 t, mantendo-se os países asiáticos 

como principais produtores (FAO, 2014). 
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No entanto, a produção aquícola é vulnerável aos efeitos adversos de doenças e 

condições ambientais desfavoráveis. As principais enfermidades virais que atingem o 

camarão marinho cultivado são: (1) a Síndrome da Mancha Branca (WSS), responsável 

por perdas de 4 a 6 bilhões de dólares na Ásia em 1992 e de aproximadamente 1 bilhão 

nas Américas, no ano de 1999; (2) Síndrome de Taura (TS) causa do colapso da 

carcinicultura no Equador em 1993 e prejuízos de 1 a 2 bilhões de dólares; (3) Cabeça 

Amarela (YH) e (4) Infecção Hipodermal e Necrose Hematopiética (IHHN). Estes dois 

últimos vírus são considerados de menor impacto econômico, sendo, contudo 

responsáveis por perdas estimadas em 0,2 a 1,0 bilhão de dólares (LIGHTNER, 2005). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO, 2012), nos últimos anos a criação de camarões marinhos em vários países da Ásia, 

América do Sul e África foram afetados por surtos que causaram perdas parciais ou, em 

alguns casos, totais de produção. Em 2010, a aquicultura na China sofreu perdas de 

produção de 1,7 milhão de toneladas devido a desastres naturais, enfermidades e poluição. 

Surtos de doenças praticamente anularam a produção de cultivo de camarão marinho em 

Moçambique no ano de 2011. 

Em 2013, alguns países da Ásia e da América Latina experimentaram um declínio 

nas exportações, devido a problemas relacionados a patologias que reduziram a produção 

do camarão cultivado, entre elas, a Síndrome da Morte Súbita, o Vírus da Mionecrose 

Infecciosa e o Vírus da Mancha Branca. Essa redução de abastecimento causou uma 

elevação nos preços do produto em todo o mundo, afetando o consumo nos mercados 

tradicionais desenvolvidos, como a União Europeia, Estados Unidos e Japão (FAO, 

2014). 

 

A carcinicultura no Brasil 

 

No Brasil, a carcinicultura comercial iniciou na década de 1970, baseando-se 

inicialmente em modelos importados do Equador, do Panamá e dos Estados Unidos, cujas 

validações e intenso aprimoramento interno, resultaram na definição de uma tecnologia 

apropriada e adequada à realidade nacional, o que contribuiu para um crescimento de 

produção em 2400%, saltando de 3.600 toneladas para 90.190 toneladas entre 1997 e 

2003. Nesse mesmo período, a produtividade deu um salto de 1.015 kg/ha/ano para 6.084 

kg/ha/ano colocando o país na condição de líder mundial no quesito produtividade, no 

ano de 2003 (BONINI, 2006; ROCHA, 2011). 
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O desenvolvimento da carcinicultura no país é resultado da adaptação de 

tecnologias bem como da geração e difusão de tecnologias que vão desde desenho e 

engenharia de projetos, às tecnologias de nutrição, de insumos e equipamentos e mais 

recentemente a biotecnologia.  A exemplo disso, as primeiras reproduções de pós-larvas 

em laboratório da América Latina ocorreram no Brasil, assim como o desenvolvimento e 

adaptação de equipamentos, tais como bandejas fixas para alimentação, caiaques de 

hidrodinâmica específica, marcadores de consumo, dentre outros (TAHIM, 2008)   

Quanto à adaptação de espécies, passou-se por algumas fases, iniciando com a 

espécie exótica Marsupenaeus japonicus que devido a grande dificuldade de manuseio, 

falta de conhecimento técnico e condições ambientais adequadas, logo foi substituída por 

algumas espécies nativas e principalmente pela espécie Litopenaeus vannamei, que 

apesar de exótica, conseguiu se adaptar totalmente às condições ambientais de cultivo e 

reprodução em cativeiro adotado no país. Isto resultou no processo cumulativo de novos 

conhecimentos que levou à alta produtividade atingida pela atividade no Brasil. (MAIA, 

2004; TAHIM, 2008). 

A região brasileira com maior produção oriunda da carcinicultura é o Nordeste, 

sendo o Estado do Ceará o principal produtor (42 mil toneladas), seguido do Rio Grande 

do Norte (KUBITZA, 2015). A região é propicia ao desenvolvimento da atividade devido 

às condições climáticas exigidas pela principal espécie cultivada, Litopenaeus vannamei, 

que se desenvolve bem em uma faixa de salinidade que varia de 15 a 30 ppt, pouca 

variação climática, grande incidência solar e temperaturas entre 23ºC e 30ºC que ocorrem 

durante todo o ano, tornando essa, uma das principais atividades de exportação da região 

(SALIM,2002; BONINI, 2006).  

A despeito de todos os predicados naturais e do excepcional desenvolvimento 

apresentado pelo setor entre 1997 e 2003, Rocha (2011) afirma que a carcinicultura 

brasileira confrontou entre 2004 e 2009, desafios que afetaram o seu crescimento global, 

o principal deles: a incidência do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV).  

Além desse problema, no ano de 2005, os Estados Unidos (principal canal de 

distribuição do Brasil na época) promoveram uma ação de antidamping contra diversos 

países, entre eles o Brasil. A ação teve inicio com uma reivindicação dos pescadores 

estadunidenses que alegaram a impossibilidade de competir com o camarão importado, 

visto que, os produtores de fora recebiam apoio e financiamento dos seus respectivos 

governos e dessa forma, o produto chegava ao EUA com preço inferior ao oferecido pelos 

produtores locais. Para proteger o produto local, o país implementou a politica de 
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antidamping contra 6 países (Brasil, Equador, China, Índia, Vietnã e Tailândia), dessa 

forma, esses países foram sobretaxados em 7,05% em janeiro de 2005, porém, a politica 

passa por revisão anual. A partir de 2006, passou a existir uma série de taxas individuas 

para empresas investigadas, assim como, a fixação de taxas punitivas para as empresas 

que não colaboraram com as investigações. Devido as dificuldades para exportação, entre 

2008 e 2010 o Brasil não manteve relações comerciais de camarões com o EUA. Após 

2011, as relações foram retomadas, com a taxação anterior de 7,05%, com exceção das 

empresas anteriormente taxadas de forma individual (ALVES; BRAUN, 2013).  

Da mesma forma, em 2014 o brasil sofreu com as mudanças no Sistema Geral de 

Preferências (SGP) adotado pela União Europeia para beneficiar os países em 

desenvolvimento com a redução ou anulação das tarifas de importação. ou seja, em vez 

de continuar pagando uma tarifa de 4,2% para o seu camarão cru congelado, passou a 

pagar 12,0% e para o camarão com valor agregado, 20,0%, fazendo o país perder 

competitividade no mercado europeu (ABCC, 2015).  

Fazendo-se uma comparação do desempenho do setor entre 2004 e 2009 é 

evidente uma redução significativa: (1) na produção, que caiu de 90.190 t para 65.000 t 

(-22,4%); (2) na produtividade que passou de 6.083 kg/ha/ano para 3.514 kg/ha/ano (-

42,23%), (3) consequentemente nas exportações que foram reduzidas de 58.455 t para 

5.728 t (-90,2%), o que naturalmente pode ser creditado, em grande medida, à falta de 

apoio e de incentivos compensatórios para que a atividade pudesse superar seus 

problemas e competir em pé de igualdade com seus concorrentes internacionais, além da 

desvalorização do dólar frente ao real (ROCHA, 2011).  

Todos esses problemas fizeram despencar as exportações brasileiras que antes era 

o destino de boa parte do camarão nacional, então para recuperar o setor, a atividade teve 

que se voltar para o mercado interno, o qual absorveu 98% da produção desde 2010 

(ROCHA, 2011).  

A exportação brasileira vem apresentando melhorias, porém ainda é muito 

pequena se comparada com os números alcançados no passado e os valores alcançados 

por outros países exportadores no presente. Em 2014 cifra gerados pelas exportações 

mundiais de camarões marinhos derivados da aquicultura chegou a US$ 25 bilhões, 

desses, apenas US$ 2,2 milhões foram produzidos pelo Brasil (ROCHA, 2016). Apesar 

da exportação ainda ser baixa se comparada com o ano de 2004, a produção da 

carcinicultura brasileira tem mostrado sinais de recuperação, apesar de nunca ter 

conseguido voltar ao patamar de 2003 (90.190 t). Segundo Rocha (2016), durante a pior 
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fase, o país produziu 60.000 t, no ano de 2014 chegou a 85.000 t e em 2015 sofreu uma 

leve decaída, atingindo 76.000 t. 

 

A carcinicultura e os problemas ambientais 

 

Por ser uma atividade que se estabelece principalmente em áreas de estuário e de 

manguezal, se não for bem planejada, a carcinicultura pode trazer sérios problemas 

ambientais, não só para a região como para o próprio empreendimento, uma vez que, a 

degradação dos ecossistemas estuarinos e costeiros tem como consequência a proliferação 

de epidemias que podem levar a uma drástica queda na produção e a perdas econômicas 

consideráveis (PAEZ-OSUNA, 2001).     

Os impactos ambientais e sociais da atividade incluem degradação de manguezais, 

alteração de áreas costeiros, uso de terrenos públicos, salinização de águas superficiais e 

subterrâneas, poluição por efluentes, introdução de espécies exóticas e/ou de patógenos 

em ambientes costeiros e deterioração dos recursos naturais de uso comum (MOSS et al., 

2012; MIALHE et al., 2013; QUEIROZ et al., 2013;). 

 Segundo Tahim (2008) esses danos se desenvolvem através de:  

(1) Degradação e perdas de áreas de mangues: através da erosão, inundação, remoção 

do habitat da fase de reprodução de várias espécies marinhas e terrestres, perda 

da biodiversidade, sérias implicações para as comunidades; 

(2) Alterações de regime hidrológico de rios e estuários: pela retirada de grandes 

volumes de água por parte dos empreendimentos, inundação de áreas agrícolas 

com águas salinas, causando a salinização do solo e de corpos hídricos, redução 

da produtividade das comunidades rurais pela alteração na oferta hídrica; 

(3) Poluição por descarte de efluentes: por conter resíduos orgânicos e inorgânicos, 

antibióticos e outros produtos químicos, causando mudanças das características 

físico-químicas das águas (depleção do oxigênio, redução de luminosidade, 

alterações na macrofauna bentônica e eutrofização), além de poder levar doenças 

dos viveiros para a população selvagem de crustáceos; e 

(4) Depleção de estoques pesqueiros: pela degradação do habitat, alteração da cadeia 

alimentar, introdução de espécies não nativas, patogênicas, implicações para 

biodiversidade marinha e para a segurança alimentar.  

Apesar de todos os impactos ambientais, Maia et. al. (2005) em um estudo realizado 

nos Estados do Ceará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco (juntos 
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representam 83% da área de produção no país), constataram que a área de manguezais 

cresceu 36,6% no período de 1978 a 2004. Contradizendo o que é afirmado por diversos 

autores que destacam evidencias de que a criação de camarão foi uma das atividades que 

mais causou a supressão da mata de mangue na Ásia e na América Latina, sendo a perda 

estimada em 35% (TAHIM, 2008).   

 Sobre esse debate, Coelho Júnior e Schaeffer-Novelli (2000) afirmam que os 

nutrientes dos resíduos dos viveiros podem causar efeito positivo, no crescimento de 

mangues, mas o excesso pode levar a mortandade de espécies e eutrofização da água.  

Tahim (2008) alega que em muitos casos, a ultrapassagem da capacidade de suporte das 

bacias hidrográficas pelo lançamento de efluentes resultou no comprometimento da água 

para próprio uso das fazendas de cultivo e na disseminação de doenças. A consequência 

disso foi a deterioração do meio ambiente e o surgimento de doenças virais em vários 

países da Ásia e América Latina.    

Dessa maneira, para o sucesso econômico da atividade, é preponderante o 

estabelecimento e cumprimento de normas técnicas para controlar e conviver com as 

enfermidades tão disseminadas no meio natural, sendo assim, a Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC) criou um manual onde apresenta dicas de boas condutas 

para evitar a proliferação de doenças nesses empreendimentos. 

 

Normas de conduta da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) 

 

Dentre os problemas ambientais relatados, para o setor produtivo o mais 

impactante é a incidência de doenças, uma vez que essas enfermidades causam quedas de 

produção e grandes perdas financeiras. Para ajudar a contornar esse problema, a ABCC 

criou uma cartilha com informações e orientações para ajudar os criadores a prevenir ou 

conviver com essas enfermidades. 

A cartilha começa com orientações sobre o controle do acesso a fazenda, para que 

o acesso aos tanques seja restrito ao mínimo de pessoas possíveis, além de proibir o 

contato de animais domésticos ou silvestres com os camarões. Apresentando informações 

sobre a higienização das pessoas e dos automóveis que sejam essenciais na execução do 

trabalho na área, para que seja minimizado o número de agentes patogênicos passiveis de 

transmissão e, ainda, sobre o controle de qualidade e de armazenamento os insumos e 

equipamentos. 
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Outro ponto relevante são os cuidados na aquisição de pós-larvas (PL), que devem 

ser adquiridas em laboratórios idôneos e com cuidados sanitários. O transporte dessas 

PL’s para as fazendas precisa de atenção redobrada para evitar contaminação ou morte 

desses animais.  

Segundo o documento, a utilização dos tanques berçários deve ser acompanhada 

de uma série de procedimentos quanto ao manejo de cultivo e de biossegurança. Lá são 

explicados os cuidados que devem ser tomados com a limpeza desses tanques; com o 

abastecimento de água sempre em conformidade com os parâmetros físico-químicos; 

análise dos níveis de nitrogênio (N), fósforo (P) e a alcalinidade; também é importante a 

atenção com o povoamento do tanque, para evitar o estresse dos animais e assim, o 

aparecimento de enfermidades; a frequência e controle dos alimentos ofertados são 

igualmente indispensáveis. A despesca do berçário para o viveiro de destino deve ser 

cuidadosamente pensada para evitar estresse excessivo. 

Sobre o setor de engorda, a cartilha trata sobre os cuidados com a preparação do 

solo, para que os vestígios do ciclo anterior não afetem os novos animais. O arquivo 

também traz orientações sobre filtração e fertilização da água, mantendo todos os 

parâmetros físico-químicos específicos para essa fase, além de informar sobre o sistema 

artificial de aeração e da manutenção de sistema de alimentação de qualidade. A cartilha 

ainda indica os pontos de análise para o monitoramento da produtividade no ambiente de 

cultivo e da saúde do camarão e sobre as técnicas ideais para a despesca. 

No último ponto abordado da cartilha, é reforçada a ideia de recirculação das 

águas de cultivo, já que a captação de água externa pode acarretar mudanças bruscas de 

pH, salinidade, alcalinidade e material particulado, além da chance de trazer para o 

sistema, patógenos que podem causar dano aos camarões. Essa atitude também é o ideal 

para o ambiente circundante ao empreendimento, já que evita que o escoamento de água 

com grande concentração de matéria orgânica e/ou contaminada com qualquer vírus que 

possa conter nos tanques, evitando assim, que os animais silvestres sejam acometidos de 

novas doenças. 

 Além das orientações da ABCC, os órgãos ambientais dispõem de leis e 

exigências próprias que são impostas aos empreendedores para evitar um impacto 

negativo excessivo ao meio em que estão alojados. Uma das principais formas prevista 

em lei de controle de qualquer empresa é o licenciamento ambiental.  
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Licenciamento ambiental 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (1981) criou alguns recursos para evitar 

danos ao meio ambiente e a sociedade, sendo um deles o licenciamento ambiental, porém, 

esse instrumento só foi regularizado na Resolução CONAMA nº 237/1997, onde é 

definido como:  

 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 

a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997). 

 

Dessa forma, esse é um dos documentos mais importantes para a liberação de 

funcionamento do empreendimento pelo órgão ambiental responsável, uma vez que, deve 

conter as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos que possam a vir 

ocorrer, reforçando a importância de ser elaborado por uma equipe multidisciplinar de 

técnicos competentes nas áreas em que o empreendimento possa ter ligação direta. 

Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental, é necessária uma licença 

adequada, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, essas licenças são três: na 

fase de planejamento de um empreendimento ou atividade, a licença prévia (LP); na fase 

de construção, a licença de instalação (LI); e na fase de início do funcionamento, a licença 

de operação (LO).  Porém, no Estado do Rio Grande do Norte além das já citadas, o 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) ainda pode expedir 

outros quatro tipos de licenças que são regulamentadas pela Lei complementar estadual 

nº 272, de 3 de março de 2004: 

 

“[...] IV – Licença Simplificada (LS), concedida para a localização, instalação, 

implantação e operação de empreendimentos que não apresentem significativo 

potencial poluidor, assim entendidos, aqueles que, na oportunidade do 

licenciamento: a) possam ser enquadrados na categoria de baixo potencial 

poluidor, segundo os critérios definidos nesta Lei Complementar e seus 

Anexos; ou b) representem atividades ou empreedimentos de caráter 

temporário, que não impliquem instalações permanentes; 

V – Licença de Regularização de Operação (LRO), concedida aos 

empreendimentos e atividades que, na data de publicação desta Lei 

Complementar, estejam em operação e ainda não licenciados, para permitir a 

continuidade da operação, após análise da documentação requerida pela 

autoridade ambiental competente, mediante o cumprimento das condicionantes 

por ela estabelecidas;  

VI – Licença de Alteração (LA), para alteração, ampliação ou modificação do 

empreendimento ou atividade regularmente existentes; e  
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VII – Licença de Instalação e Operação (LIO), concedida para 

empreendimentos cuja instalação e operação ocorram simultaneamente” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004). 

 

Um dos dados primordiais para a emissão das licenças é a identificação do porte 

do empreendimento. A última legislação a tratar do tema no Rio Grande do Norte foi a 

Lei nº 9.978, de 09 de setembro de 2015, também conhecida como a Lei Cortez Pereira. 

Nela existem cinco categorias estabelecidas que variam de acordo com o tamanho da área 

de cultivo, em hectares, considerando-se a somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, sendo assim 

divididos: 

 

I – micro porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, 

seja inferior ou igual a 5,0 (cinco) hectares; 

 II – pequeno porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, 

seja superior a 5,0 (cinco) hectares e inferior ou igual a 10,0 (dez) hectares;  

III – médio porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação 

seja superior a 10,0 (dez) hectares e inferior ou igual a 50,0 (cinquenta) 

hectares;  

IV – grande porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação 

seja superior a 50 (cinquenta) hectares e inferior ou igual a 200 (duzentos) 

hectares;  

V – excepcional porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques 

especiais, construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada 

produtiva, excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de 

sedimentação seja superior a 200 (duzentos) hectares (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2015). 

 

Um dos maiores debates da aquicultura veio com a Resolução CONAMA nº 

312/2002 que trata sobre o licenciamento de empreendimentos de carcinicultura em zona 

costeira. A partir desse momento ficou proibida a instalação nas áreas de manguezais que 

passou a ser considerada uma área de proteção permanente (APP), porém, a resolução 

não cita em momento nenhum as áreas de apicum e salgado que são consideradas pelos 

cientistas, a região de transição entre o mangue e a vegetação local, sendo assim, de 

extrema importância à preservação dessas áreas para proteção do ecossistema manguezal. 

Porém, para alguns órgãos ambientais estaduais, a falta de especificação na lei, exclui a 

necessidade de resguardar esses ambientes, já outros, proíbem a instalação de 

empreendimentos nesses locais, gerando maus entendidos e discordâncias entre 
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empresários, órgãos ambientais, sociedade civil, ambientalistas, cientistas e o poder 

legislativo. 

Depois de 10 anos de debates, o novo Código Florestal Brasileiro de 2012 surgiu 

abordando o tema pela primeira vez, os definindo como: 

XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões 

com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de 

quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e 

cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação 

herbácea específica; 

XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés 

superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam 

salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), 

desprovidas de vegetação vascular; (BRASIL,2012) 

O Código Florestal passou a permitir o uso dessas regiões desde que fossem 

seguidos alguns requisitos como:  

I - área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa 

modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 35% (trinta e cinco por 

cento) no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que atendam 

ao disposto no § 6o deste artigo; 

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos 

processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua 

produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros; 

III - licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental 

estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou 

outros bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a 

União; 

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos; 

V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as 

Áreas de Preservação Permanente; e 

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades 

locais. (BRASIL, 2012) 

Outro grande debate sobre o cultivo de camarão no Rio Grande do Norte se deu 

devido à aprovação da Lei Estadual nº 9.978/2015, mais conhecida como a Lei 

Governador Cortez Pereira. Essa lei passou a isentar de qualquer punição ou cobrança do 

Adicional por Tempo de Atividade Irregular a implantação do empreendimento, desde 

que devidamente comprovada pelo empreendedor, anterior a 22 de julho de 2008 em área 

que atualmente se enquadre como apicum e salgado. Ou seja, a maior parte dos produtores 
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do Estado não foram só isetos de qualquer punição como também receberam permissão 

para continuar suas atividades sem qualquer preocupação, por parte do Governo do 

Estado, com a fragilidade do ambiente. 

Essa permissão levou a uma serie de discussões, uma vez que, esses locais são 

pouco estudados e, portanto não se sabe a verdadeira extensão dos danos em longo prazo 

e como podem afetar a biota local e marinha. 

Ribeiro et al. (2014) ainda afirmam que o estabelecimento desses pré-requisitos 

em lei (tanto do código florestal como da Lei Cortez Pereira), não garante que eles sejam 

atendidos e nem tampouco impede que o cultivo se estenda para as áreas de manguezais, 

já que os órgãos ambientais responsáveis normalmente não possuem um esquema de 

fiscalização pontual e frequente devido ao déficit de técnicos disponíveis. 

Neste sentido, trabalhos que visem levantar dados acerca dos empreendimentos 

de carcinicultura e apontar o perfil do empreendedor são de suma importância para o 

entendimento atividade, mostrando as vantagens do licenciamento ambiental e da adoção 

de práticas de manejo adequadas para a manutenção da atividade.   

Este trabalho será dividido em dois capítulos em forma de artigos independentes. 

Dessa forma, o primeiro artigo visa realizar um diagnóstico da situação da carcinicultura 

do RN, com relação ao número e porte dos empreendimentos licenciados, bem como das 

regiões com maior densidade desta atividade. Especificamente, o artigo pretende:  

a) Realizar o levantamento dos empreendimentos de carcinicultura regulamente 

licenciados entre o período de 2005 a 2015; 

b) Diagnosticar o perfil dos empreendimentos licenciados nesses anos, de acordo 

com seu porte e município.  

O segundo artigo pretende identificar as práticas de manejo empregadas pelos 

produtores de Parajurú no litoral do Ceará com base nas normas da Associação Brasileira 

de Criadores de Camarão (ABCC). 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, Metodologia geral 

empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por dois capítulos que correspondem 

a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Capítulo 1, intitulado 

“Diagnóstico do licenciamento ambiental da carcinicultura no Estado do Rio Grande do 



23 

 

Norte, Brasil”, que está submetido ao periódico REDE- Revista Eletrônica do 

PRODEMA e, portanto, está formatado conforme este periódico (Normas no site do 

referido periódico www.revistarede.ufc.br/revista/index.php/rede/about/submissions); O 

Capítulo 2, intitulado “Caracterização e comparação das práticas de manejo aplicadas na 

carcinicultura desenvolvida na comunidade de Parajurú (CE), brasil.” será submetido ao 

Periódico Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR) e, portanto, está formatado 

conforme este periódico (Normas no site 

http://revistas.ufpr.br/made/about/submissions#authorGuidelines).  

METODOLOGIA GERAL 
 

O primeiro artigo trata de uma investigação documental acerca de processos de 

licenciamento ambiental concedidos nos últimos 10 anos (2005 a 2015) no ramo da 

carcinicultura no Estado do Rio Grande do Norte, devido esse período ser crítico a 

atividade, onde a queda de produção e a incidência de doenças gerou uma necessidade de 

maior rigidez na fiscalização por parte dos órgãos ambientais.  

Os dados foram obtidos a partir da concessão de documentos (fontes não 

publicadas) junto ao órgão ambiental estadual responsável pela liberação dessas licenças, 

o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-RN).  

Foram avaliados os dados de concessão dos tipos de licença necessária para a 

avaliação (Licença Prévia), estabelecimento (Licença de Instalação) e funcionamento 

(Licença de Operação) do empreendimento, além dos tipos de licenças especiais que são 

expedidas somente no Estado do Rio Grande do Norte que são regulamentadas pela Lei 

Complementar Estadual nº 272/04: A Licença Simplificada, Licença de Regularização de 

Operação, Licença de Alteração e Licença de Instalação e Operação.  

As licenças concedidas foram discriminadas ao longo dos últimos dez anos, 

organizadas em função do tipo de licença, tamanho do empreendimento e localidade de 

origem. Os dados estão apresentados através de gráficos de barra. 

Para análise dos dados, foram consideradas as informações referentes à 

quantidade de licenças emitidas de cada tipo que foram expedidas por ano, além da 

observação da quantidade de empreendimentos que renovaram a licença após o tempo de 

vigência da anterior. 

Já no segundo artigo, foi realizado uma comparação entre as boas práticas de 

manejo empregadas pelos micro produtores (até 5 hectares) do litoral sul (oriental) do Rio 
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Grande do Norte, com os produtores do litoral do Ceará. Foi escolhido esse porte em 

especifico devido ser a prevalência na região estudada, além de ser o porte com menor 

tecnificação em toda atividade.  

Esse trabalho é uma continuação da pesquisa de Costa (2016), onde se realizou a 

caracterização dos micro produtores do litoral sul (especificamente o município de 

Senador Georgino Avelino e a comunidade de Genipapeiro) quanto a suas práticas de 

manejo, além de conferir os aspectos sociais e ambientais percebidos por esses produtores 

em função da atividade. Em continuidade, realizamos a mesma análise nos micro 

produtores do litoral do Ceará no município de Beberibe, mais especificamente a 

comunidade de Parajuru, a fim de comparar e identificar semelhanças e diferenças entre 

a postura de ambos, já que para a atividade de carcinicultura se desenvolver dentro dos 

padrões ideias se faz necessário a adoção de medidas de controle e manejo adequadas.  

Os dados sobre as práticas de manejo foram obtidos através da aplicação de 

formulários semiestruturados (vide apêndice A) aos produtores associados. Para 

aplicação dos formulários foi realizada uma visita à localidade no dia 29 de novembro de 

2016, indo em busca dos produtores individualmente em suas residências com o auxílio 

do tesoureiro da associação de carcinicultores de Parajuru.  

A amostragem utilizada foi aleatória simples, na qual foram entrevistados 31 

produtores em um universo de 39, sendo assim, aproximadamente 79,5% da população 

em estudo. Os carcinicultores foram selecionados aleatoriamente entre os produtores 

encontrados em suas residências no dia da aplicação, visto que, a ideia inicial era 

entrevistar 100% do universo, porém 8 produtores não foram localizados. Após 

explicação sobre a pesquisa e seus objetivos, os participantes foram convidados a assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os formulários continham perguntas sobre características socioeconômicas dos 

produtores (sexo, idade, renda), infraestrutura da fazenda, práticas de manejo, medidas 

de biossegurança adotadas, medição de parâmetros físico-químicos da água e uso de 

novas tecnologias de produção, além de questões específicas sobre a problemática 

ambiental envolvendo os impactos da carcinicultura e a geração de lixo durante os ciclos 

de cultivo, semelhante ao aplicado na pesquisa de Costa (2016), porém, foram 

adicionados questionamentos referentes ao licenciamento ambiental dos 

empreendimentos que são exclusivos dessa pesquisa, sendo assim, essas informações não 

apresentam comparação com o litoral do Rio Grande do Norte. 
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RESUMO 

 

O presente artigo visa realizar uma análise da situação do licenciamento ambiental da 

carcinicultura do RN ao longo da década de 2005 a 2015, com relação ao número de 

empreendimentos licenciados por ano, porte dos empreendimentos por tipos de licenças 

outorgadas e as regiões com maior densidade de fazendas de carcinicultura. Realizando 

para tal, uma investigação documental com dados obtidos através do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). Foram identificadas 698 

licenças no total, sendo a maioria das fazendas de porte médio e com licenças de operação, 

concentrando a maior densidade de empreendimentos de todos os portes no litoral sul. 

Evidenciou-se uma grande quantidade de fazendas com licenças atrasadas, além da 

constatação de que o maior número de licenças foi expedido no período em que mais 

ocorreram problemas de ordem econômica e ambiental na atividade. 

 

Palavras chave: Licença ambiental. Aquicultura. Produtores de camarão. 

Vulnerabilidade ambiental.  

ABSTRACT 

 

This article intends conduct na analysis of the environmental licensing status of the RN 

shrimp farming over the decade 2005-2015, with relation to number of licensed projects 

per year, size of enterprises by types of licenses granted and the regions with the highest 

density of shrimp farms. Doing to such, a documental research with data obtained through 

the Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). Was identified 
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698 licenses in total, the majority of midsize farms and operational licenses, concentrating 

the highest density of enterprises of all sizes on the south coast. The analysis evidenced 

an large number of farms with expired licenses, in addition to discovery that the largest 

number of licenses was issued in the period in which occurred most problems economic 

and environmental order in activity. 

Keywords: Environmental license. Aquaculture. Shrimp producers. Environmental 

vulnerability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A carcinicultura se configurou como a atividade da aquicultura que mais se 

expandiu nos últimos anos no mundo, devido ao esgotamento dos bancos naturais de 

recursos pesqueiros (REIS, 2008). No ano de 2014, 73,8 milhões de toneladas da 

produção aquícola mundial foi oriunda de criatórios e desta produção, a de camarões 

marinhos contribuiu com 26,7 milhões de toneladas (36,18%) (FAO, 2016). 

A região brasileira mais propicia para a atividade de carcinicultura é o Nordeste, 

devido às condições climáticas exigidas pela principal espécie cultivada, o camarão 

marinho Litopenaeus vannamei. Esta espécie se desenvolve bem em ambientes aquáticos 

com salinidade variando de 15 a 30 ppt, com grande incidência solar e temperaturas entre 

23ºC e 30ºC.  As condições climáticas constante nesta região permitem que a 

carcinicultura marinha constitua uma das suas principais atividades (SALIM, 2002; 

BONINI, 2006). Atualmente, os principais Estados produtores são o Ceará e o Rio Grande 

do Norte (KUBITZA, 2015). 

A despeito de todos os predicados naturais e do excepcional desenvolvimento 

apresentado pelo setor entre 1997 e 2003, Rocha (2011) afirma que a carcinicultura 

brasileira enfrentou, entre 2004 e 2009, desafios que afetaram o seu crescimento global, 

sendo o principal deles a incidência do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV).  

Além desse problema, no ano de 2005 os Estados Unidos, que era o principal país 

importador do camarão brasileiro na época, acusou o Brasil e outros países da prática de 

“dumping”. A ação teve inicio com uma reivindicação dos pescadores estadunidenses 

que alegaram a impossibilidade de competir no mercado interno com os preços do 

camarão importado, uma vez que os produtores estrangeiros recebiam apoio e 

financiamento dos seus respectivos governos, fazendo com que o camarão chegasse aos 

EUA com preço inferior ao oferecido pelos produtores locais.  

Para proteger o mercado nacional, o EUA implementou a política de “antidumping” 

contra 6 países (Brasil, Equador, China, Índia, Vietnã e Tailândia), fazendo com que a 

exportação de camarão nesses países fosse sobretaxada em 7,05% em janeiro de 2005, 

posteriormente passando por revisão anual. Em consequência, entre 2008 e 2010 o Brasil 

não manteve relações comerciais de exportação de camarões para os EUA. Após 2011, 

as relações foram retomadas, com a taxação anterior de 7,05% (ALVES; BRAUN, 2013).  

Fazendo-se uma comparação do desempenho do setor entre 2004 e 2009 é evidente 

uma redução significativa: (1) na produção, que caiu de 90.190 t para 65.000 t (-22,4%); 

(2) na produtividade que passou de 6.083 kg/ha/ano para 3.514 kg/ha/ano (-42,23%), (3) 

nas exportações que foram reduzidas de 58.455 t para 5.728 t (-90,2%) (ROCHA, 2011).  

Todos esses problemas afetaram as exportações brasileiras que antes era o destino 

de boa parte do camarão nacional. Como forma de recuperação, a atividade passou a 

direcionar sua produção para o mercado interno, que vem absorvendo 98% da produção 

desde 2009 (ROCHA, 2011). 
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1.1 A carcinicultura e os problemas ambientais 

  

Por ser uma atividade que se estabelece principalmente em áreas de estuário e de 

manguezal, se não for bem planejada, pode trazer sérios problemas ambientais, não só 

para a região de entorno como para o próprio empreendimento, já que a degradação dos 

ecossistemas estuarinos e costeiros tem como consequência a proliferação de epidemias 

que podem causar a uma drástica queda na produção e perdas econômicas consideráveis 

(PAEZ-OSUNA, 2001). No que diz respeito aos danos ambientais, Tahim (2008) elenca 

entre os principais impactos:  

(1) Degradação e perdas de áreas de mangues através da erosão, inundação, remoção 

do habitat da fase de reprodução de várias espécies marinhas e terrestres, perda 

da biodiversidade e sérias implicações para as comunidades; 

(2) Alterações de regime hidrológico de rios e estuários pela retirada de grandes 

volumes de água por parte dos empreendimentos, inundação de áreas agrícolas 

com águas salinas, causando a salinização do solo e de corpos hídricos, redução 

da produtividade das comunidades rurais pela alteração na oferta hídrica; 

(3) Poluição por descarte de efluentes contendo resíduos orgânicos e inorgânicos, 

antibióticos e outros produtos químicos, causando mudanças das características 

físico-químicas das águas (depleção do oxigênio, redução de luminosidade, 

alterações na macrofauna bentônica e eutrofização), além de poder levar doenças 

dos viveiros para a população selvagem de crustáceos; e 

(4) Depleção de estoques pesqueiros pela degradação do habitat, alteração da cadeia 

alimentar, introdução de espécies não nativas, patogênicas, implicações para 

biodiversidade marinha e para a segurança alimentar.  

Dessa maneira, faz-se necessária a cobrança de medidas de controle desses 

empreendimentos com o objetivo de minimizar impactos negativos ao meio em que estão 

alojados. Uma das formas mais recorrente e prevista em lei de controle de qualquer 

empresa é o licenciamento ambiental. 

 1.2 Licenciamento ambiental 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (1981) criou alguns recursos para evitar 

danos ao meio ambiente e a sociedade, sendo um deles o licenciamento ambiental, 

instrumento que foi regularizado na Resolução CONAMA nº 237/1997, onde é definido 

como:  
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 

a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997, p.1). 

Dessa forma, esse é um dos documentos mais importantes para a liberação do 

funcionamento do empreendimento pelo órgão ambiental responsável, uma vez que, deve 

conter as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos que possam a vir 

ocorrer, reforçando a importância de ser elaborado por uma equipe multidisciplinar de 

técnicos competentes nas áreas em que o empreendimento possa ter ligação direta. 

Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental, obrigatório para qualquer 

atividade utilizadora de recursos ambientais, se faz necessário a obtenção de licença 

específica. De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, essas licenças são: a) 

licença prévia (LP) – para a fase de planejamento de um empreendimento ou atividade; 

b) licença de instalação (LI) – para a construção; c) licença de operação (LO) - para inicio 
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do funcionamento.  No Estado do Rio Grande do Norte além das já citadas, o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) pode expedir ainda outros 

quatro tipos de licenças que são regulamentadas pela Lei complementar estadual nº 272, 

de 3 de março de 2004: 
“[...] IV – Licença Simplificada (LS), concedida para a localização, instalação, 

implantação e operação de empreendimentos que não apresentem significativo 

potencial poluidor, assim entendidos, aqueles que, na oportunidade do 

licenciamento: a) possam ser enquadrados na categoria de baixo potencial 

poluidor, segundo os critérios definidos nesta Lei Complementar e seus 

Anexos; ou b) representem atividades ou empreendimentos de caráter 

temporário, que não impliquem instalações permanentes; 

V – Licença de Regularização de Operação (LRO), concedida aos 

empreendimentos e atividades que, na data de publicação desta Lei 

Complementar, estejam em operação e ainda não licenciados, para permitir a 

continuidade da operação, após análise da documentação requerida pela 

autoridade ambiental competente, mediante o cumprimento das condicionantes 

por ela estabelecidas;  

VI – Licença de Alteração (LA), para alteração, ampliação ou modificação do 

empreendimento ou atividade regularmente existentes; e  

VII – Licença de Instalação e Operação (LIO), concedida para 

empreendimentos cuja instalação e operação ocorram simultaneamente” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004, p.17). 

Uma das primeiras legislações nacionais específica para a regulamentação da 

carcinicultura no Brasil foi a resolução CONAMA nº 312/2002, que trata do 

licenciamento de empreendimentos de carcinicultura em zona costeira. Desde então, ficou 

proibida a instalação de fazendas de camarão nas áreas de manguezais, que passaram a 

ser consideradas áreas de proteção permanente (APP). Um dos impasses causados por 

esta resolução foi a não caracterização das áreas de apicum e salgado como pertencentes 

ao ecossistema manguezal, uma vez que estas constituem a região de transição entre o 

mangue e a vegetação local, portanto sendo considerada sua preservação essencial para 

proteção desse ecossistema. Para alguns órgãos ambientais estaduais, a falta de 

especificação na lei exclui a necessidade de resguardar esses ambientes. Já outros proíbem 

a instalação de empreendimentos nesses locais, gerando maus entendidos e discordâncias 

entre empresários, órgãos ambientais, sociedade civil, ambientalistas, cientistas e o poder 

legislativo (RIBEIRO. et al., 2014). 

O novo Código Florestal Brasileiro, promulgado em 2012, veio abordando o tema 

pela primeira vez, trazendo as seguintes definições: 
XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões 

com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de 

quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e 

cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação 

herbácea específica; 

XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés 

superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam 

salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), 

desprovidas de vegetação vascular; (BRASIL,2012, p. 4) 

A utilização de salgados e apicuns passou a ser permitida nacionalmente para 

implantação de fazendas de criação de camarões, condicionado a que fossem seguidos 

alguns requisitos como:  
I - área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa 

modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 35% (trinta e cinco por 

cento) no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que atendam 

ao disposto no § 6o deste artigo; 

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos 

processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua 

produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros; 
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III - licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental 

estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou 

outros bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a 

União; 

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos; 

V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as 

Áreas de Preservação Permanente; e 

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades 

locais. (BRASIL, 2012, p. 11) 

Essa permissão levou a uma serie de discussões, uma vez que, esses locais são 

pouco estudados e, portanto não se sabe a verdadeira extensão dos danos em longo prazo 

e como podem afetar a biota local e marinha 

A partir da criação do novo código florestal, uma nova legislação específica para o 

cultivo de camarão no Rio Grande do Norte ocorreu com a aprovação da Lei Estadual nº 

9.978/2015, de 09 de setembro de 2015, mais conhecida como a Lei Governador Cortez 

Pereira. Essa lei passou a isentar de qualquer punição ou cobrança do Adicional por 

Tempo de Atividade Irregular a implantação do empreendimento, desde que devidamente 

comprovada pelo empreendedor, anterior a 22 de julho de 2008 em área que atualmente 

se enquadre como apicum e salgado. Ou seja, a maior parte dos produtores do Estado não 

só foram isentos de qualquer punição como também receberam permissão para continuar 

suas atividades sem qualquer preocupação, por parte do Governo do Estado, com a 

fragilidade do ambiente. 

A identificação do porte do empreendimento é um dos dados primordiais para a 

emissão das licenças. Na legislação estadual nº 9.978/2015, são estabelecidos cinco 

categorias de empreendimentos de acordo com o tamanho (em hectare) da área de cultivo, 

considerando-se a somatória da área inundada produtiva, excluídos os canais de 

abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, sendo assim divididos: 
I – micro porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, 

seja inferior ou igual a 5,0 (cinco) hectares; 

 II – pequeno porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação, 

seja superior a 5,0 (cinco) hectares e inferior ou igual a 10,0 (dez) hectares;  

III – médio porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação 

seja superior a 10,0 (dez) hectares e inferior ou igual a 50,0 (cinquenta) 

hectares;  

IV – grande porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques especiais, 

construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 

excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de sedimentação 

seja superior a 50 (cinquenta) hectares e inferior ou igual a 200 (duzentos) 

hectares;  

V – excepcional porte: carcinicultura realizada em viveiros ou tanques 

especiais, construídos em terreno natural, cuja somatória da área inundada 

produtiva, excluídos os canais de abastecimento, reservatórios e bacia de 

sedimentação seja superior a 200 (duzentos) hectares (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2015, p.3-4). 

Ribeiro et al. (2014) ressaltam que o estabelecimento desses pré-requisitos em lei 

(tanto do código florestal como da Lei Cortez Pereira), não garante que eles sejam 

atendidos e nem tampouco impede que o cultivo se estenda para as áreas de manguezais, 

já que os órgãos ambientais responsáveis normalmente não possuem um esquema de 

fiscalização pontual e frequente. 
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Neste sentido, trabalhos que visem verificar dados acerca do licenciamento da 

carcinicultura no Estado do Rio Grande Norte são importantes para  fornecer subsídios 

para o entendimento dos possíveis impactos causados por esta atividade, apontando a 

necessidade do licenciamento ambiental pelos órgãos competentes como busca da 

sustentabilidade necessária para o seu desenvolvimento. 

Dessa forma, o presente artigo visa realizar uma avaliação da situação do 

licenciamento ambiental da carcinicultura do RN ao longo dos anos 2005-2015 com 

relação ao número de empreendimentos licenciados por ano, porte dos empreendimentos 

por tipos de licenças e as regiões com maior densidade de fazendas de carcinicultura. 

2 METODOLOGIA  

 

Essa pesquisa foi realizada através da investigação de documentos relativos aos 

processos de licenciamento ambiental concedidos nos últimos 11 anos (2005 a 2015) para 

as fazendas de carcinicultura no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram obtidos 

junto ao órgão ambiental estadual responsável pela liberação dessas licenças, o Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-RN).  

Foram avaliados os dados de concessão dos tipos de licença necessários para a 

avaliação (Licença Prévia), estabelecimento (Licença de Instalação) e funcionamento 

(Licença de Operação) do empreendimento, além dos tipos de licenças especiais que são 

expedidas somente no Estado do Rio Grande do Norte que são regulamentadas pela Lei 

Complementar Estadual nº 272/04: A Licença Simplificada, Licença de Regularização de 

Operação, Licença de Alteração e Licença de Instalação e Operação.  

As licenças concedidas foram discriminadas ao longo dos últimos dez anos, 

organizadas em função do tipo de licença, tamanho das fazendas e localidade de origem, 

além da observação da quantidade de empreendimentos que renovaram a licença após o 

tempo de vigência da anterior, para tanto, sendo levadas em consideração somente as 

licenças referentes aos empreendimentos ligados à fase de crescimento e engorda do 

camarão, desconsiderando assim, os dados referentes à larvicultura e ao beneficiamento 

do produto final.  

Para organização e apresentação dos dados, foi escolhido o design do gráfico de 

barras onde são consideradas as informações referentes à quantidade de licenças emitidas 

de cada tipo por ano. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Com base nos dados obtidos junto ao órgão ambiental, foi constatado que entre os 

anos de 2005-2015, foram concedidas 698 licenças no total, entre seis tipos: Licença 

Prévia, Licença de Instalação, Regularização de Operação, Licença Simplificada, Licença 

de Operação, e Licença de Alteração. 

Referente ao número de licenças emitidas por ano pode-se observar um destaque de 

expedições no ano de 2006 com 88 licenças, seguido pelos anos de 2007 e 2011 com 83 

licenças, como evidenciado na Figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Número total de licenças expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA) nos anos de 2005 a 2015. 
 

Os dados contrariam a expectativa de que o ano de 2015 apresentaria um aumento 

considerável na emissão de licenças, devido à determinação da Lei Cortez Pereira que 

passou a permitir, no ano supracitado, a legalização de fazendas de micro porte instaladas 

em áreas consideradas de apicum e salgado, desde que comprovada sua instalação anterior 

a 22 de julho de 2008.  

A expectativa para o aumento da emissão de licenças nesse ano se dá devido à 

exigência desse atestado de conformidade ambiental para acesso a linhas de 

financiamento no sistema bancário, que tem sua liberação condicionada a diversos 

fatores, entre eles o licenciamento ambiental. Dessa forma, a liberação decorrente da 

promulgação da lei propiciaria aos produtores, maiores oportunidades de obtenção de 

linhas de crédito.  

No que se refere aos tipos de licenças outorgadas, observou-se que foram expedidas 

16 Licenças Prévias (LP) pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA). Entre os anos analisados apresentando destaque, o ano de 2011 com 

4 licenças liberadas, todas para empreendimentos de porte médio. Os anos de 2005, 2007, 

2008, 2009 e 2014 não apresentaram nenhuma emissão desse tipo de licença, como 

evidenciado na Figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2. Licenças Prévias expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA) entre os anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 9.978/2015). 

 

As áreas de ocorrência desse tipo de licença estão distribuídas igualmente pelo 

litoral norte e sul do estado (Figura 3). A quantidade de licenças expedidas por cidades 

foram: 

• Porção oriental: São José de Mipibú (3), Nísia Floresta (2), Ceará – Mirim 

(1), Extremoz (1) e Arês (1). 
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• Porção setentrional: Pendências (2), Mossoró (1), Carnaubais (1), 

Macau (1), Galinhos (1), Jandaíra (1) e Guamaré (1). 

 
Figura 3. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças Prévias entre os anos de 2005 e 2015, 

de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 

No tocante as Licenças de Instalação (LI), foram emitidas 26 no Estado durante os 

11 anos analisados, tendo como predominante o porte médio com 18 licenças. O ano de 

destaque na emissão de LI foi 2006 com 5 licenças entre pequeno, médio e grande porte. 

O ano de 2008 foi o único que não apresentou a concessão de nenhuma LI (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Licenças de Instalação expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA) entre os anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 9.978/2015). 

 

No que concerne as renovações, foram identificadas 6 licenças desse tipo, 4 no ano 

de 2006 e 1 em 2005. O que parece ser bastante incomum, já que segundo o próprio site 

do IDEMA “apenas as Licenças Simplificadas e de Operação (LS e LO) são passíveis de 

renovação”. Dessa forma, acredita-se que essas outorgações sejam casos especiais e 

específicos de cada projeto. 

As áreas de ocorrência desse tipo de licença estão predominante na porção oriental 

do estado (Figura 5). A quantidade de licenças expedidas por cidades foram: 

• Porção oriental: Nísia Floresta (4),São Gonçalo do Amarante (4), Extremoz 

(3), Canguaretama (2), São José de Mipibú (1) e Ceará – Mirim (1); 

• Porção setentrional: Galinhos (3), Mossoró (2), Guamaré (1), Carnaubais 

(1), Macau (1), Pendências (1), Jandaíra (1) e Ipanguaçu (1).  
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Figura 5. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças de Instalação entre os anos de 2005 

e 2015, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 

 

As Licenças de Regularização de Operação (LRO) podem ser concedidas quando 

um empreendimento já se encontra instalado e/ou em operação sem que tenha havido 

anteriormente a solicitação das licenças prévia e de instalação, ou seja, quando está 

atuando de forma irregular com relação ao licenciamento. Os dados mostram que foram 

emitidas 66 licenças desse tipo, com destaque de expedições nos anos de 2009 e 2011, 

ambos com 11 licenças, sendo seguidos pelos anos de 2007, 2008 e 2013 onde foram 

outorgadas 9 licenças, todas distribuídas entre fazendas de micros, pequenos e médio 

portes. Durante o ano de 2005 não houve qualquer liberação de LRO. Entre os anos 

analisados não foi concedida nenhuma LRO para empresas de grande e excepcional porte 

(Figura 6).  

Licenças do tipo LRO podem ser renovadas através de Licença Simplificada (LS) 

ou Licença de Operação (LO) dependendo do porte do empreendimento. Se for micro ou 

pequeno porte, a renovação se dá através da LS, se for de médio, grande ou excepcional 

porte será necessária à renovação através da LO. 

 

Figura 6. Licenças de Regularização de Operação expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente (IDEMA) nos anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 

9.978/2015). 

 

As áreas de ocorrência desse tipo de licença estão localizadas principalmente na 

porção oriental do Estado (Figura 7). A quantidade de licenças expedidas por cidades 

foram: 
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• Porção oriental: Arês (11), Senador Georgino Avelino (9), Nísia Floresta 

(6), Goianinha (6), Canguaretama (6), Tibau do Sul (5), São Gonçalo do 

Amarante (3), Ceará-Mirim (2), Baía Formosa (2), Natal (1), Extremoz (1) 

e Vila Flor (1); 

• Porção setentrional: Carnaubais (4), Mossoró (3), Guamaré (2), Areia 

Branca (1), Apodi (1), Pendências (1), e Porto do Mangue (1). 

 
Figura 7. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças de Regularização de Operação entre 

os anos de 2005 e 2015, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA). 

Com relação às Licenças Simplificadas (LS), que são especificas para 

empreendimentos de micro e pequeno porte, tiveram 270 licenças expedidas durante esse 

período de 11 anos. O destaque ocorreu no ano de 2007 com 42 outorgações ao todo, 

sendo 17 de micro porte e 25 de pequeno porte (Figura 8). Os anos de 2006 e 2014 foram 

os que apresentaram o menor número de licenças, sendo apenas 14.  

 

 
Figura 8 Licenças Simplificadas expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA) nos anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 9.978/2015). 

 

Das 270 LS expedidas, 59 são renovações. Esse número é baixíssimo se 

comparando com a quantidade total de LS expedidas pelo órgão, evidenciando que 

78,15% dos produtores não tem a cultura de requerer a renovação, não se sabe o motivo, 

no entanto, pode ser por falência dos empreendimentos, falta de interesse ou deficiência 

na fiscalização. 
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A Porção oriental do Estado é a região que mais requere esse tipo de licença. As 

cidades detentoras de LS estão representadas espacialmente na Figura 9. Os números de 

licenças por cidade são: 

• Porção oriental: Tibau do Sul (65), Arês (37), Nísia Floresta (30), 

Canguaretama (25), São Gonçalo do Amarante (17), Goianinha (15), 
Macaíba (13), Senador Georgino Avelino (11), Ceará-Mirim (7), 

Extremoz (6), Tangará (4), Vila Flor (2), São José de Mipibú (2), 

Maxaranguape (1), Pureza (1), Pedra Grande (1), Baía Formosa (1) e 

Nova Cruz (1). 

• Porção setentrional: Mossoró (12), Guamaré (4), Pendências (4), 

Caiçara do Norte (3), Apodi (3), Macau (1), Ipanguaçu (1), Areia 

Branca (1), Governador Dix-Sept Rosado (1) e Grossos (1). 

Figura 9. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças Simplificadas entre os anos de 2005 

e 2015, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 

Referente às Licenças de Operação (LO), no Estado do Rio Grande do Norte, são 

ofertadas geralmente para empreendimentos de médio a excepcional porte, já que os 

portes menores recorrem a Licença Simplifica que é regulamentada pela Lei 

complementar estadual nº 272/2004. 

 Foram emitidas 300 licenças entre 2005 e 2015, sendo predominantes as empresas 

de médio porte (Figura 10). O ano de 2006 apresentou o maior número de licenças (60) 

sendo quase o dobro do ano de 2008 que apresentou o segundo maior número de 

expedições (33). A LO é o tipo de licença que evidência a maior ocorrência de 

empreendimentos de excepcional porte, 17 ao todo, o único ano em que não aparece esse 

tipo de porte é o ano de 2006. 
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Figura 10. Licenças de Operação expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA) nos anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 9.978/2015). 

 

Sobre as renovações, das 300 LO concedidas, 185 são renovações. Esses dados 

demostram que os empreendimentos de porte maior manifestam uma preocupação 

perceptível com a conformidade das exigências legais, visto que, pouco mais da metade 

das licenças outorgadas foram referentes a renovações de licenças antigas.  

A área do Estado que apresentou maior número de Licenças de Operação foi a 

porção oriental do Estado. A quantidade de licenças por cidade foi de: 

• Porção oriental: São Gonçalo do Amarante (30), Canguaretama (24), 

Ceará- Mirim (23), Nísia Floresta (22), Arez (16), Tibau do Sul (14), 

Extremoz (11), Macaíba (8), Senador Georgino Avelino (8), São José 

de Mipibú (6), Tangará (6), Natal (4), Goianinha (3), Baía Formosa (2) 

e Maranguape (1); 

• Porção setentrional: Macau (33), Mossoró (25), Guamaré (20), 

Carnaubais (17), Pendências (12), São Bento do Norte (7), Galinhos 

(3), Areia Branca (2), Caiçara do Norte (1), Grossos (1) e Porto do 

Mangue (1). 

Estando espacialmente representado pela Figura 11 abaixo. 

 

 
Figura 11. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças de Operação entre os anos de 2005 

e 2015, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 

 

2 3
1

8

17

1 1

15

33

24 25

9

15

29

21

15
10

14

4
7

2
7

3 4 6
3 3 12 3 1 2 2 2 2 1 1 1

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
ú

m
e

ro
d

 e
 li

ce
n

ça
s

Ano

Micro Porte

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Exepcional Porte



37 

 

Referente à Licença de Alteração (LA), foram expedidas 20 durante os 11 anos 

analisados, apresentado como porte predominante o médio, com 9 licenças ao todo. 

Poucas licenças foram expedidas a cada ano, sendo os anos de 2006, 2010 e 2011 os com 

maiores números de LA outorgados (3), Observou-se que essa é a única licença que não 

é expedida desde 2012 (figura 12). 

Esse tipo de licença não existe a necessidade da renovação, visto que, é um tipo 

especial, requerida somente quando se pretende alterar o tamanho da área de exploração.  

 

 
Figura 12. Licenças de Alteração expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA) nos anos de 2005 a 2015 em razão do porte do empreendimento (Lei nº 9.978/2015). 

 

A área do Estado que apresentou maior número de LA foi a porção oriental. A 

quantidade de licenças por cidade foi de: 

• Porção oriental: Nísia Floresta (3), São Gonçalo do Amarante (2), 

Ceará- Mirim (2), Goianinha (1), Tibau do Sul (1), Extremoz (1), São 

José de Mipibú (1), Natal (1), Macaíba (1) e Pedra Grande (1); 

• Porção setentrional: Mossoró (2), Macau (1), Galinhos (1), Guamaré 

(1) e Pendências (1). 

Estando espacialmente representado pela Figura 13. 

 
Figura 13. Representação espacial das cidades detentoras das Licenças de Alteração entre os anos de 2005 

e 2015, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 
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uma realidade exclusiva do Rio Grande do Norte, pois apesar de não existir um banco de 

dados para o território nacional e/ou estadual contabilizando o número de empresas em 

condições irregulares, o número é substancial. Alves e Braun (2013) afirmam que a 

passividade dos órgãos ambientais e a burocracia pode ser a razão para o grande número 

de fazendas irregulares, já que essa inercia muitas vezes força os produtores a agirem por 

conta própria e assumir o ônus da implantação de um projeto mesmo sem ter recebido as 

licenças ambientais, atitude que causa prejuízos e insegurança aos investidores. Ribeiro 

et al. (2014) afirmam que na prática, isso significa que a qualidade dos camarões 

produzidos, em termos de segurança alimentar, e os impactos socioambientais associados 

a esta atividade não são monitorados, mitigados ou coibidos. 

O caso é ainda mais grave se essas fazendas irregulares estiverem enfrentando 

alguma enfermidade. De acordo com Goularti Filho e Ronçani, (2015), as patologias são 

combatidas com o uso de potentes fármacos que resolvem temporariamente o problema, 

porém fragilizam ainda mais o organismo dos animais, que passam a desenvolver novas 

e complexas enfermidades mais difíceis de serem isoladas e combatidas. Gerando um 

problema para a atividade, mas uma oportunidade de mercado para a indústria química 

que fornece vacinas e medicamentos. Portanto, combater as enfermidades na aquicultura 

tornou-se também um negócio que envolve uma cadeia produtiva de produtores e 

fornecedores de produtos químicos.  

Uma das doenças mais agressivas que a carcinicultura Brasileira enfrentou foi o 

Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) e Mancha Branca que causaram a mortalidade 

de 40% a 60% de animais juvenis e sub-adultos de L. vannamei cultivado em cativeiro 

com perdas estimadas em milhões em 2003 (NUNES et al., 2004). Segundo a ABCC, 

apenas no ano de 2004, as perdas relacionadas a doenças foram estimadas em US$ 20 

milhões, sendo essa uma das principais causas de redução da produção nacional na época 

(PEREIRA et al., 2008). Além disso, a Lei Antidumping dos Estados Unidos aplicada 

contra o camarão de vários países, inclusive o do Brasil, no ano de 2005, fez o país perder 

o seu principal mercado exportador (ALVES; BRAUN, 2013), iniciando a crise nacional 

do setor. 

Outro fator impactante ocorreu no ano de 2008 e está relacionada à ocorrência de 

uma anormalidade na precipitação pluviométrica, acarretando enchentes que inundaram 

grande parte das cidades do Estado do Rio Grande do Norte, destruindo inúmeras 

fazendas de camarão. Rocha (2011) afirma que os produtores perderam em estoque de 

produção 1.400 toneladas de camarão e 720 mil toneladas de tilápia, correspondendo a 

aproximadamente R$ 16,6 milhões em prejuízos. Ainda de acordo com este autor, cerca 

de 90% da área destinada ao cultivo da carcinicultura nos municípios de Pendências, 

Carnaubais, Porto do Mangue e Macau (correspondendo a 30% da área de todo o RN) 

foram inundados. 

As enfermidades em associação com o corte verbas de financiamento, 

desvalorização do dólar frente ao real e os alagamentos ocasionaram uma queda nas 

exportações, gerando entre os anos 2004 – 2009 um prejuízo aos produtores na casa dos 

milhões (LOPES, 2010; ROCHA, 2011). Rocha (2011) ainda afirma que as ações 

punitivas do IDEMA e/ou IBAMA afetaram diretamente na piora da situação dos 

produtores. 

Porém a situação delicada vivenciada pela atividade não é evidente nos dados 

obtidos com esta pesquisa, visto que a maioria das licenças foram expedidas justamente 

nesse período, contrariando totalmente a expectativa, quando nesses anos esperava-se 

uma queda no número de licenças. Entre os anos críticos, o que apresentou menor emissão 

de licenças foi 2005, com 55 licenças, dessa forma, os únicos anos pós- crise que 

superaram esse dado são os anos de 2011 e 2012 com 83 e 63 emissões respectivamente 
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(Figura 1).  O maior pico de outorgação ocorreu no ano de 2006, com 88 licenças, dessas, 

60 foram do tipo LO (Figura 10). Em segundo lugar encontram-se empatados os anos de 

2007 e 2011 com 83 emissões. Em 2007, sobressaiu-se a licença do tipo LS com 42 

expedições (Figura 8), já no ano de 2011, os destaques foram as licenças do tipo LO com 

31 expedições LO (Figura 10) e LS com 30 (Figura 8). 

Essa anormalidade de licenças em relação à situação da atividade durante a crise 

pode ser decorrente da morosidade na avaliação dos projetos de licenciamento por parte 

do órgão ambiental no que tange a liberação de licenças, uma vez que muitas vezes um 

projeto passa mais de quatro anos aguardando a avaliação dos órgãos de licenciamento 

ambiental do Estado, de forma que esse fator venha a ser tão danoso ou mais que a ação 

antidumping para o desenvolvimento da atividade (ALVES; BRAUN, 2013). Partindo 

desse princípio, as licenças outorgadas nesse período (2004-2009), podem ter sido 

requeridas anteriormente ao colapso da atividade, sendo assim, os efeitos dessa só 

apareceriam nos dados oficiais algum tempo depois.  

Apesar de todos os problemas sofridos na atividade, a produção não se extinguiu, 

apesar de apresentar um decréscimo. Entre os anos de 2003 e 2012, dos 10 maiores 

produtores mundiais de camarão, o Brasil foi o único país que apresentou uma redução 

de produção, com exatamente 16,84% a menos que o ano de 2002 (FAO, 2014). Apesar 

dessa redução, a produtividade da atividade não apresentou mudanças drásticas. Durante 

os anos analisados, a produtividade passou de 4.333 Kg/Ha/ano em 2005 para 3.863 

Kg/Ha/ano em 2013 (FAO. 2014). 

No que diz respeito ao valor do camarão, a FAO (2016) anunciou que os preços do 

camarão caíram significativamente ano a ano a nível global. No primeiro semestre de 

2015, o preço do camarão caiu de 15% a 20% afetando negativamente os produtores, 

porém, beneficiando os consumidores que devido o declínio relativo no preço, a 

disponibilidade per capita anual dos crustáceos cresceu substancialmente de 0,4 kg em 

1961 para 1,8 kg em 2015. Dessa forma, a diminuição do valor comercial não deve 

atrapalhar o crescimento da atividade na próxima década. 

Porém, Rocha (2016) alerta sobre o fato de que apesar de apresentar uma 

recuperação, a carcinicultura brasileira nunca conseguiu voltar ao patamar de 2003 

(90.190 t). Durante a pior fase, o país produziu 60.000 t, no ano de 2014 chegou a 85.000 

t e em 2015 decaiu novamente, atingindo 76.000 t. Para o ano de 2016, o autor prevê mais 

uma redução, dessa vez para 70.000 t devido uma nova disseminação da Mancha Branca 

no Ceará, principal produtor nacional. Ainda segundo o autor, a melhor forma de manter 

a carcinicultura brasileira equilibrada é a retomada do crescimento das exportações, 

porém sem descuidar do marcado nacional conquistado.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A avaliação dos documentos indicou uma flutuação na quantidade de licenças 

expedidas, sendo a maioria registrada entre os anos de 2006 a 2009, durante o período 

mais crítico da carcinicultura nacional, que teve inicio em 2004 e se estendeu ate 2009. 

Grande parte das licenças identificadas foram do tipo Operação (LO) com 300 licenças 

concedidas e do tipo Simplificada (LS) com 270 emissões, apresentando predominância 

de empreendimentos de médio porte e com localização na região oriental do Estado. 

Verificou-se também que existe, por parte dos produtores, negligência na busca da 

renovação das suas licenças, uma vez que este estudo identificou 448 empreendimentos 

(64,18%) atuando com suas licenças irregulares, já que se imagina ser pouco provável 

que tantos produtores tenham desistido da atividade, levando-se em consideração que o 

Rio Grande do Norte continua como o segundo maior produtor de camarão do país. 
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Essa constatação causa preocupação tanto com a qualidade do camarão produzido 

como com a seguridade do meio ambiente em que a fazenda está instalada, visto que, sem 

esse documento, não há como comprovar que o produtor tenha qualquer responsabilidade 

com o que produz, podendo, além disso, facilitar a propagação das doenças que tanto 

prejudicaram a atividade. Dessa forma, a busca do licenciamento ambiental, além de uma 

obrigação legal, é essencial para o desenvolvimento de uma carcinicultura responsável e 

para a manutenção dessa atividade de grande importância econômica para o estado do 

RN. 
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RESUMO  

 

A atividade de carcinicultura pode gerar problemas socioeconômicos e ambientais se não 

for executada de forma correta, dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar as práticas adotadas pelos micros produtores da comunidade de Parajurú no 

Ceará tomando como referência as normas de boas práticas de manejo recomendadas pela 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC). Foi utilizado para tanto, a 

aplicação de 31 questionários semi estruturados ao carcinicultores da Associação 

Comunitária de Produtores de Parajuru (ACPP), que conta com um total de 39 associados. 

Foi identificado que os produtores cearenses adotam algumas das práticas de manejo 

indicadas pela ABCC, dessa forma, as enfermidades no Ceará causaram menores danos 

aos carcinicultores que obtiveram uma estabilidade na produtividade ao longo dos anos. 

 

Palavras-chave: Manejo, Aquicultura, Biossegurança 

 

ABSTRACT 

The activity of shrimp farming can generate socioeconomic and environmental problems 

if it is not performed correctly. So the present work aims to identify the practices adopted 

by micro producers in the Parajurú in Ceará, taking as reference the standards of good 

management practices recommended by the Associação Brasileira de Criadores de 

Camarão (ABCC). An application of 31 semi-structured questionnaires to the 

carciniculturists of the Community Association of Producers of Parajuru (ACPP) was 

used, with a total of 39 members. It was identified that the Ceará producers adopt some 
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of management practices indicated by the ABCC, in this way, the diseases in Ceará 

caused minor damages to the carciniculturists that obtained a stability in the productivity 

over the years. 

Keywords: Management, Aquaculture, Biosafety 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Empreendimentos de carcinicultura 

 

 A atividade de carcinicultura é o ramo da aquicultura referente à criação de 

crustáceos em tanques produtores geralmente desenvolvida em ecossistemas estuarinos 

(MELLO, 2007). No Brasil, a atividade ganhou destaque a partir de 1970, baseando-se 

inicialmente em modelos importados do Equador, do Panamá e dos Estados Unidos, 

cujas validações e intenso aprimoramento interno, resultaram na definição de uma 

tecnologia apropriada e adequada à realidade nacional (BONINI, 2006; ROCHA, 2011). 

A região brasileira com maior produção oriunda da carcinicultura é o Nordeste, 

sendo o Estado do Ceará o principal produtor (42 mil toneladas), seguido do Rio Grande 

do Norte (KUBITZA, 2015). A região é propicia ao desenvolvimento da atividade por 

apresentar condições ambientais  adequadas para a principal espécie cultivada, 

Litopenaeus vannamei, que se desenvolve bem em uma faixa de salinidade que varia de 

15 a 30 ppt, pouca variação climática, grande incidência solar e temperaturas entre 23ºC 

e 30ºC (SALIM,2002; BONINI, 2006).  

 As principais áreas de instalação dos empreendimentos de carcinicultura são as 

regiões próximas a estuários e mangues, devido a maior facilidade de obtenção de água 

para o ciclo produtivo. Por se instalar em uma área tão vulnerável do ponto de vista 

biológico e ambiental, os impactos gerados são prejudiciais tanto para o meio ambiente 

como para a própria atividade, através da proliferação de epidemias que podem causar 

uma drástica queda na produção e perdas econômicas consideráveis (PAEZ-OSUNA, 

2001).  

 Dessa forma, desde sua origem, a atividade é marcada pelo crescimento de um 

passivo ambiental e social que não é contabilizado pelas empresas produtoras, que por 

sua vez, sempre apresentaram um crescimento econômico exponencial e não 

consideram imprescindível a busca da sua sustentabilidade ecológica e social (REBRIP, 

2006). 

Apesar do desempenho excepcional entre 1997 e 2003, a carcinicultura passou 

por sérios problemas entre os anos de 2004 a 2009, quando a atividade começou a 
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decair em decorrência de um conjunto de fatores, entre eles a disseminação de doenças 

como o Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) e da Mancha Branca, alagamentos das 

áreas de cultivo, aplicação da politica de dumping por parte dos Estados Unidos, 

desvalorização do dólar frente ao real e falta de financiamento para a atividade. Como 

consequência, a exportação do camarão brasileiro reduziu 90,2% (LOPES, 2010; 

ROCHA, 2011; ALVES; BRAUN, 2013).  

Dessa maneira, para o sucesso econômico da atividade, é preponderante o 

estabelecimento e cumprimento de normas técnicas para controlar e conviver com as 

enfermidades tão disseminadas no meio natural, sendo assim, a Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC) criou um manual com para orientar os produtores onde 

apresenta algumas normas de boas condutas para evitar a proliferação de doenças na 

principal espécie cultivada (L. vannamei) e assim, evitar prejuízos econômicos. 

 

1.2 Normas de conduta da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) 

Segundo a ABCC (2014), As Boas Práticas de Manejo (BPMs) consistem no 

conjunto de métodos e procedimentos que asseguram o uso responsável dos recursos 

naturais, evitam ou minimizam impactos sociais e ambientais negativos, previnem e 

controlam enfermidades do camarão cultivado e protege a segurança alimentar. Dessa 

forma, as Boas Práticas de Manejo e as Medidas de Biossegurança surgem como uma 

ferramenta que funciona mediante a adoção de práticas proativas para a prevenção e o 

controle dos agentes causadores das enfermidades e, quando possível, para sua completa 

eliminação. Essas BPM’s vêm sendo aprimorado e adotado na aquicultura de todos os 

países produtores de camarão cultivado do mundo e refere-se à forma mais eficiente e 

eficaz ou a que gera a melhor relação custo x benefício para garantir sólido desempenho 

produtivo e crescimento sustentável da atividade. Dentre as técnicas e práticas explicitas 

no documento, as principais serão detalhadas a seguir. 

A cartilha inicia com os cuidados que os laboratórios devem ter na 

comercialização de pós-larvas (PL’s) e o cuidado que os produtores devem tomar na 

aquisição dessas PL’s que devem ser adquiridas em laboratórios idôneos e com 

cuidados sanitários. O transporte dessas PL’s para as fazendas precisa de atenção 

redobrada para evitar contaminação ou morte desses animais.  

Segundo o documento, a utilização dos tanques berçários deve ser acompanhada 

de uma série de procedimentos quanto ao manejo de cultivo e de biossegurança. Lá são 

explicados os cuidados que devem ser tomados com a limpeza desses tanques; com o 
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abastecimento de água sempre em conformidade com os parâmetros físico-químicos; 

análise dos níveis de nitrogênio (N), fósforo (P) e a alcalinidade; também é importante a 

atenção com o povoamento do tanque, para evitar o estresse dos animais e assim, o 

aparecimento de enfermidades; a frequência e controle dos alimentos ofertados são 

igualmente indispensáveis. A despesca do berçário para o viveiro de destino deve ser 

cuidadosamente pensada para evitar estresse excessivo. 

Sobre o setor de engorda, a cartilha trata sobre os cuidados com a preparação do 

solo, para que os vestígios do ciclo anterior não afetem os novos animais. O arquivo 

também traz orientações sobre filtração e fertilização da água, mantendo todos os 

parâmetros físico-químicos específicos para essa fase, além de informar sobre o sistema 

artificial de aeração e da manutenção de sistema de alimentação de qualidade. A cartilha 

ainda indica os pontos de análise para o monitoramento da produtividade no ambiente 

de cultivo e da saúde do camarão e sobre as técnicas ideais para a despesca. 

O controle do acesso aos tanques da fazenda deve ser restrito ao mínimo de 

pessoas possíveis, além de proibir o contato de animais domésticos ou silvestres com os 

camarões. Apresentando informações sobre a higienização das pessoas e dos 

automóveis que sejam essenciais na execução do trabalho na área, para que seja 

minimizado o número de agentes patogênicos passiveis de transmissão e, ainda, sobre o 

controle de qualidade e de armazenamento os insumos e equipamentos. 

Ainda é reforçada a ideia de tratamento das águas residuais e sendo estimulado, 

se possível, a recirculação das águas de cultivo, já que a captação de água externa pode 

acarretar mudanças bruscas de pH, salinidade, alcalinidade e material particulado, além 

da chance de trazer para o sistema, patógenos que podem causar dano aos camarões. 

Essa atitude também é o ideal para o ambiente circundante ao empreendimento, já que 

evita que o escoamento de água com grande concentração de matéria orgânica e/ou 

contaminada com qualquer vírus que possa conter nos tanques, evitando assim, que os 

animais silvestres sejam acometidos de novas doenças. 

Apesar de as normas da ABCC acabarem por resguardar o meio natural, esse 

não é o propósito inicial, visto que o desenvolvimento dessas técnicas se deu devido ao 

alto índice de propagação e infestação de doenças pelo mundo, o que levou a uma queda 

de produção e até a falência de muitos empreendimentos. Dessa fora, se faz importante 

à análise da percepção desses produtores com relação à importância da adoção dessas 

práticas de controle para a proteção tanto da sua fazenda como do meio ambiente ao 

qual está inserido. 
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1.3 Percepção dos produtores 

A percepção é um processo ativo da mente, em que se é possível interpretar o 

mundo através da contribuição da inteligência no processo perceptivo, que é mediada 

pela motivação, pelos valores éticos, morais, interesses, julgamentos e expectativas 

daqueles que percebem (SILVA; EGLER, 2002). Entretanto, a percepção da 

problemática ambiental por parte de um indivíduo além de depender dos fatores 

intrínsecos a ele, recebe influência dos campos educacional e cultural e, apesar de cada 

ator social apresentar uma percepção distinta do meio natural, é possível integrar todo 

esse conjunto de percepções na busca por novos hábitos e soluções para os problemas 

observados (HOEFFEL & FADINI, 2007; MERLEAU-PONTY, 1994). 

 Da mesma forma, para Miranda e Souza (2011), embora a percepção seja um 

processo pessoal, o indivíduo não age isoladamente, mas de forma coletiva, fazendo 

parte de um grupo com comportamentos e características geralmente semelhantes. Desta 

forma, a percepção ambiental deve estudar a comunidade com um olhar em cada 

indivíduo, pois o ambiente não está condicionado à ação de apenas um, e sim da 

coletividade, tornando-se de suma importância para uma melhor compreensão das suas 

vivências, valores e comportamentos. 

Cada indivíduo percebe, reage e responde de forma diferente às ações sobre o 

ambiente em que vive e suas respostas ou manifestações são resultado das percepções, 

tanto individuais quanto coletivas, dos processos cognitivos e expectativas de cada 

pessoa. Assim sendo, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância 

para que possamos compreender melhor o homem e o ambiente, bem como suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas 

(FERNANDES et al., 2003).  

Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo identificar as práticas adotadas 

pelos micros produtores de camarão da localidade de Parajurú no Estado do Ceará 

tomando como referência às normas de boas práticas de manejo recomendadas pela 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC). 

 

 

2 METODOLOGIA  

Esse trabalho é uma caracterização das práticas de manejo desenvolvidos pelos 

micro produtores de camarão (até 5 hectares) sediados em Parajurú, comunidade 
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pertencente ao município de Beberibe no Ceará. A escolha do Estado do Ceará para o 

estudo se deu ao fato do Estado do Ceará ser o principal produtor nacional de camarão, 

dessa forma, os impactos gerados pela atividade são maximizados devido à grande 

quantidade e densidade de viveiros no Estado. Posteriormente foi definida a 

comunidade de Parajurú em razão da predominância de produtores de micro porte. 

Os dados sobre as práticas de manejo foram obtidos através da aplicação de 

formulários semiestruturados (apêndice A) aos produtores pertencentes a Associação 

Comunitária dos Produtores de Parajuru (ACPP). Para aplicação dos formulários foi 

realizada uma visita à localidade no dia 29 de novembro de 2016, indo em busca dos 

produtores individualmente em suas residências com o auxílio do tesoureiro da 

associação de carcinicultores de Parajuru, 

Foram entrevistados 31 produtores em um universo de 39, sendo assim, 

aproximadamente 79,5% da população em estudo. Os carcinicultores entrevistados 

foram os produtores encontrados em suas residências no dia da aplicação, visto que, a 

ideia inicial era entrevistar 100% do universo, porém 8 produtores não foram 

localizados. Após explicação sobre a pesquisa e seus objetivos, os participantes foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e só então 

iniciou-se a entrevista. 

Os formulários utilizados continham perguntas sobre características 

socioeconômicas dos produtores (sexo, idade, renda), infraestrutura da fazenda, práticas 

de manejo, medidas de biossegurança adotadas, medição de parâmetros físico-químicos 

da água e uso de novas tecnologias de produção, além de questões específicas sobre a 

problemática ambiental envolvendo os impactos da carcinicultura e a geração de lixo 

durante os ciclos de cultivo, além de questionamentos referentes ao licenciamento 

ambiental dos empreendimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os produtores de Parajurú, em sua maior parte, apresentam a faixa etária entre 

31-40 anos, sendo predominante o sexo masculino (90,32%) e casado (51,61%) que 

residem em imóvel próprio (93,42%) e com famílias compostas de três a cinco pessoas 

(54,84%).  Uma pesquisa realizada por Costa (2016) também identificou esse perfil 

como predominante entre os produtores na região de Senador Georgino Avelino no RN, 

evidenciando que a classe é dominada por homens relativamente jovens e com um 

núcleo familiar bem estabelecido. 
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Referente ao nível de escolaridade na atividade, Costa e Sampaio (2004) 

afirmam que os empregos na área de carcinicultura são, em geral, preenchidos por 

pessoas com baixo nível de escolaridade ou analfabetos. Nessa pesquisa foi identificado 

o nível médio completo como predominante na região (Figura 1). Essa diferença pode 

se dar ao fato de que no presente estudo os micro produtores são os proprietário dos 

empreendimentos enquanto em Costa e Sampaio (2004) são somente funcionários de 

fazendas de portes maiores. Dessa forma, há a indicação de que na região houve o 

fortalecimento dos micro empreendimentos próprios em detrimento de médios e grandes 

produtores.

 

Figura 1. Escolaridade dos micro produtores de camarão em Parajurú no litoral do Ceará. 

Referente ao recebimento de benefícios do governo, 67,74% informaram não o obter, 

resposta semelhante ao identificado por Costa (2016) no litoral do Rio Grande do Norte. 

Porém no Ceará entre os entrevistados que recebem auxílio, 22,58% detém fundos do 

programa bolsa família e apenas 9,68% são aposentados. Esses valores mostram que a renda 

advinda do governo não é significativa na renda das famílias da comunidade. Dessa forma, a 

principal fonte de renda listada pelos produtores é a atividade de carcinicultura considerada a 

atividade econômica mais importante para 70,9% dos entrevistados (Figura 2), rendendo a 

58% dos produtores uma receita de um a dois salários mínimos mensais. 

 

Figura 2. Principais fontes de renda listadas pelos micro produtores de camarão em Parajurú 

no litoral do Ceará.  

 
A terra utilizada para a criação de camarão em Parajuru-CE foi alvo de intensas 

disputas judiciais, visto que, era uma área sem qualquer uso comercial imersa em uma área 

considerada atrativa pelos visitantes, passando assim, a sofrer com a especulação imobiliária 
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por parte de grandes empresários estrangeiros. Para retomar a supremacia sobre a região, 

alguns moradores se uniram e iniciaram um processo na justiça que depois de alguns anos 

concedeu aos residentes o direito de utilizar a área para cultiva-la. Foi então criada a 

Associação Comunitária de Produtores de Parajurú (ACPP) e a área dividida em lotes 

contendo cerca de 1 hectare e distribuído entre os associados para a construção dos viveiros. 

Entre os entrevistados pela pesquisa, 93,55% estão atualmente com os viveiros em 

atividade, os 6,45% restantes estão com as atividades suspensas devido problemas financeiros 

e a incidência de doenças. Na pesquisa de Costa (2016), a porcentagem de empreendimentos 

fora de funcionamento devido à alta mortalidade decorrente de patologias é de 14,8%. 

Mostrando que a comunidade potiguar apresenta uma maior inatividade de produção devido 

as altas taxas de enfermidades nos camarões, o que pode indicar uma provável redução na 

renda para os produtores afetados. 

Um total de 77,41% dos produtores cearenses relataram que a família auxilia no 

trabalho nos cultivos, 90,32% dos entrevistados não possuem empregados e os que possuem 

(9,67%) não assinam as carteiras de trabalho, evidenciando que a carcinicultura realizada na 

comunidade ainda é realizada em estrutura familiar. 

  Em relação a análise das técnicas de produção adotadas, os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Práticas de manejo adotadas em micro propriedades produtoras de camarão 

localizadas em Parajurú no litoral do Ceará. 

Manejo 
Ceará 

N % 

Todos os viveiros  
estão em funcionamento? 

Sim 29 93,55 

Não 2 6,45 

Possui empregados? 
Sim 3 9,68 

Não 28 90,32 

Família trabalha com você? 
Sim 27 87,10 

Não 7 22,58 

Utilizam água de poço para 
cultivo? 

Sim --- --- 

Não 31 100,00 

Faz algum tipo de 
tratamento na água antes de 
bombeá-las para os 
viveiros? 

Sim 13 41,94 

Não 18 58,06 

Faz fertilização da água? 
Sim 27 87,10 

Não 4 12,90 

Usa disco de Secchi? 
Sim 13 41,94 

Não 18 58,06 

Faz calagem do solo? 
Sim 18 58,06 

Não 13 41,94 

Adquire pós-larvas livres de 
enfermidade? 

Sim 16 51,61 

Não 15 48,39 

Realiza aclimatação das 
pós-larvas? 

Sim 23 74,19 

Não 8 25,81 
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Você escolhe a ração em 
função da facilidade de 
encontrar no mercado? 

Sim 9 29,03 

Não 22 70,97 

Você escolhe a ração em 
função do preço? 

Sim 12 38,71 

Não 19 61,29 

Você escolhe a ração em 
função da qualidade 
(percentual de proteína)? 

Sim 19 61,29 

Não 12 38,71 

Faz medição de 
temperatura? 

Sim 13 41,94 

Não 18 58,06 

Faz medição de salinidade? 
Sim 30 96,77 

Não 1 3,23 

Faz medição de pH? 
Sim 14 45,16 

Não 17 54,84 

Faz medição de oxigênio 
dissolvido? 

Sim 4 12,90 

Não 27 87,10 

Faz medição de 
alcalinidade? 

Sim 3 9,68 

Não 28 90,32 

Faz medição de dureza? 
Sim 2 6,45 

Não 29 93,55 

Faz medição de turbidez? 
Sim 6 19,35 

Não 25 80,65 

Faz medição de amônia 
tóxica? 

Sim 2 6,45 

Não 29 93,55 

Faz medição de nitrito? 
Sim 2 6,45 

Não 29 93,55 

Não faz medição? 
Sim 2 6,45 

Não 29 93,55 

Retira a matéria orgânica no 
fundo dos viveiros? 

Sim 6 19,35 

Não 25 80,65 

Usa probióticos na matéria 
orgânica no fundo dos 
viveiros? 

Sim 9 29,03 

Não 22 70,97 

Deixa secar ao sol a matéria 
orgânica no fundo dos 
viveiros? 

Sim 22 70,97 

Não 9 29,03 

Não controla a matéria 
orgânica no fundo dos 
viveiros? 

Sim --- --- 

Não 31 100,00 

Usa probióticos para 
melhoria na qualidade de 
água? 

Sim 6 19,35 

Não 25 80,65 

Usa probióticos para reduzir 
o aparecimento de 
doenças? 

Sim 14 45,16 

Não 17 54,84 

Usa probióticos para 
diminuir a matéria orgânica 

Sim 1 3,23 

Não 30 96,77 

Usa probióticos para maior 
crescimento dos camarões? 

Sim 1 3,23 

Não 30 96,77 

Não usa probióticos? 
Sim 13 41,94 

Não 18 58,06 

Realização de fase no 
berçário? 

Sim 3 9,68 

Não 28 90,32 

A sobra de ração é retirada? Sim 16 51,61 
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Além dos dados apresentados, todos os entrevistados cultivam camarões em viveiros 

escavados, adquirem PI’s por meio de larvicultura comercial e fornecem a ração através de 

bandejas. Nunes et al. (2005) realizou um estudo com 43 produtores ao longo do litoral 

cearense e constatou que 83,7% utilizam de bandejas para ofertar alimentos aos camarões, 

sendo assim, é identificado um aumento nessa forma de fornecimento de alimentação nos 

últimos anos.  

Referente ao tratamento realizado no solo antes do inicio do ciclo, na comunidade 

estudada no CE foi identificado que 58,06% utilizam o calcário para corrigir o pH do solo, já 

no RN esse valor sobe para 77,78% (COSTA, 2016). Nunes et al. (2005) identificou que 

todos os entrevistados no Estado do CE faziam uso desse método, dessa forma, evidenciou-se 

uma diminuição considerável (-41,94%) desse tipo de intervenção na região. Essa redução 

pode está ligada ao aumento do uso de probióticos no solo, que nessa pesquisa chegou a 

29,03%. 

 No que diz respeito a utilização do método de exposição ao sol, na área analisada no 

CE foi verificado que 70,97% desfruta desse artifício igualmente a 88,89% dos produtores no 

RN. A pesquisa supracitada de Nunes et al. (2005) mostra que na época, esse valor em todo 

estado do CE era de 53,5%, desse modo, essa prática parece ter se tornado mais comum na 

atividade durante nos últimos anos. 

 Entre os produtores que usam do método de remoção do excesso de matéria orgânica 

do solo, foi identificado que em Parajuru-CE os empreendedores deslocam esse material para 

reforçar os taludes dos viveiros como mostrado na figura 3. Porém, a utilização desse 

Não 15 48,39 

Planejamento para a 
compra de ração 

Compra sozinho 31 100,00 

Junto a outro 
produtor 

--- --- 

Outras 
respostas 

--- --- 

Com qual frequência 
realiza biometrias 
durante o cultivo? 

Semanalmente 22 70,97 

Quinzenalmente 2 6,45 

Mensalmente 2 6,45 

Não realiza 
biometria 

2 6,45 

Outras 
respostas 

3 9,68 

Frequência da oferta 
de alimento/dia 

Uma vez 1 3,23 

Duas vezes 26 83,87 

Três vezes 3 9,67 

Quatro vezes 1 3,23 

Outra resposta --- --- 

Quantas vezes faz o 
ajuste de ração em 

um ciclo de cultivo? 

Diariamente 11 35,48 

Duas vezes 11 35,48 

Três vezes 3 9,69 

Quatro vezes 2 6,45 

Quando 
necessário 

2 6,45 

Não faz ajuste 2 6,45 

 Total 31 100,00 
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sedimento nas paredes de revestimento dos viveiros pode desencadear os mesmos problemas 

que seriam causados sem proceder com a remoção. Nesse ponto, o manual de boas práticas da 

ABCC (2014) é enfático sobre a necessidade de total eliminação do excesso de matéria 

orgânica do ciclo de cultivo. Um estudo realizado por Nunes et al. (2005) afirma que o tipo 

ideal de solo a ser utilizado para esse fim, é o sedimento de pouca aeração e fácil 

compactação, contendo de 5% a 10% de argila e menos de 20% de matéria orgânica.  

 

Figura 3. Produtor utilizando a matéria orgânica removida do criadouro para reforçar os 

taludes de contenção do viveiro no povoado de Parajuru-CE em novembro de 2016. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Sobre as análises fisioquímicas da água empregadas no Estados do Ceará, os 

parâmetros de medições de temperatura, salinidade e pH foram os mais adotados pelos 

produtores com respectivamente 41,94%, 96,77% e 45,16% na comunidade estudada, porém 

esse dado difere do constatado por Nunes et al. (2005) onde foi identificado 95%, 98% e 93% 

respectivamente, explicitando assim, uma diminuição significativa das medições de 

temperatura (-53,06%) e pH (-47,84%) e mantendo-se estável as medições de salinidade.  

Sobre o mecanismo de fertilização da água, foi identificado que 87,10% costumam 

praticar esse método, já na análise de Nunes et al. (2005) essa porcentagem é de 100%, 

apresentando uma diminuição de 12,9% ao longo desses últimos anos. 

Referente ao uso de probióticos, 41,94% afirmaram utilizar desse recurso na 

comunidade analisada, valor superior aos 17% constatado em todo Estado do Ceará pelo 

relatório da ABCC/MPA (2011). Em uma comparação histórica, o valor obtido com essa 

pesquisa também é superior ao constatados na pesquisa de Nunes et al. (2005) onde somente 

7% utilizava desses produtos no ano da pesquisa. Essa diferença pode ser explicada através da 
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rápida e crescente propagação de doenças desde meados de 2004, sendo assim, cada vez mais 

necessária a intervenção de probióticos que fortaleçam os animais.  

Referente ao manejo do berçário, a pesquisa de campo identificou que apenas 9,68% 

utilizam desse método. Esse valor é alto quando comparado ao relatório da ABCC/MPA 

(2011), onde apenas 2% dos produtores de todo o Estado do Ceará usufruíam desse artifício. 

Sobre o Ciclo de cultivo, em Parajurú- CE a média do ciclo produtivo é de 60 dias 

(Figura 4). Em Senador Georgino Avelino- RN, Costa (2016) identificou que a média de 

duração teve que ser reduzida de 90 para 50 dias devido à alta incidência de doenças que 

afetaram a região. No estudo realizado por Nunes et al. (2005), foi identificado que 51,2% das 

fazendas entrevistadas apresentavam um ciclo de 111-120 dias, essa diferença constada entre 

as pesquisas pode ser justificada devido a alta incidência de doenças que se vem ocorrendo 

nos Estados produtores de camarão desde meados de 2004, então, os produtores além de 

diminuírem a duração dos ciclos de cultivo e consequentemente o tamanho do camarão 

vendido, diminuíram também a densidade de estocagem para assim minimizar as chances de 

contágio. 

 

Figura 4. Tempo médio de um ciclo de cultivo realizado pelas micro propriedades produtoras 

de camarão localizadas em Parajurú no litoral do Ceará. 

 

Referente à taxa de sobrevivência dos camarões nos viveiros, Parajurú apesar de ter 

sofrido recentemente com epidemias de doenças, a sobrevivência varia entre 61% a 90% 

(Figura 5), igualmente ao que é evidenciado na pesquisa de Nunes et al. (2005) onde na época 

do estudo era predominante uma taxa entre 61%-70% segundo a maioria dos entrevistados 

(36,6%) em todo o estado do Ceará.  

Um fator de produção que parece ter sido alterado com o tempo foi a quantidade de 

alimentações ofertadas por dia. Na região analisada por esse estudo, 83,87% dos entrevistados 

afirmaram ofertar a ração duas vezes por dia, no estudo de Nunes et al. (2005) 48,8% 

afirmaram ofertar entre 2-3 vezes, enquanto 41,9% ministrava a alimentação entre 3 e 4 vezes. 

Dessa forma, pode-se entender que apesar da diminuição do ciclo devido a disseminação de 

enfermidades e a diminuição na oferta de alimentos por dia, a produção tem se mantido 

estável nos últimos 12 anos.  
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Figura 5. Sobrevivência dos cultivos em micro propriedades produtoras de camarão em 

Parajurú no litoral do Ceará. 

Apesar da estabilidade na produção de camarão no CE identificado entre o estudo 

atual e o publicado por Nunes et al. (2005), todos os entrevistados relataram uma diminuição 

de produção nos últimos 5 anos e atribuem essa queda de sobrevivência principalmente a alta 

incidência de doenças na região. Essa também é a opinião dos produtores do RN, Costa 

(2016) informou que os produtores perceberam um decréscimo de sobrevivência dos animais, 

sendo que na época do estudo, apenas 30% de sobrevivência. Essa redução também foi 

creditada a grande propagação de doenças que acometeu toda a região e resultou na morte de 

parte do camarão cultivado. 

Referente à despesca, 100% dos carcinicultores realizam de forma total e na maioria 

dos casos (41,93%), é comprada por atravessadores ou por empresas privadas (35,48%), que a 

escoam para o comércio local. O uso de atravessadores segundo Baldi (2006) é prejudicial 

tanto ao produtor quanto ao consumidor final, pois essas pessoas agem como uma barreira na 

comunicação, tornando o carcinicultor dependente desse sistema e dificultando a troca de 

informações que poderiam aumentar o lucro e baratear o produto. 

No tocante ao licenciamento ambiental, na localidade pesquisada no Ceará todos os 

carcinicultores possuem licença ambiental. Segundo os entrevistados, a Associação 

Comunitária dos Produtores de Parajuru (ACPP) organizou uma licença coletiva para todos os 

associados, sendo assim, existe uma só licença que engloba aproximadamente 50 hectares em 

nome da associação, onde cada viveiro (com cerca de 1 hectare cada) pertence a um produtor 

diferente. Quando perguntados sobre o principal motivador para a busca do licenciamento 

ambiental, 51,61% responderam que decidiram obter o certificado ambiental devido ao fato 

de ser uma exigência legal e ser importante para o desenvolvimento do trabalho de forma 

segura, porém, 35,48% afirmaram que só detém esse documento devido à iniciativa da 

associação como evidenciado na Figura 6. Referente ao tipo de licença adequada para o seu 

empreendimento, 58,06% afirmaram não saber qual licença devem requerer, porque segundo 

eles, a associação cuida de todos os tramites referentes a esse assunto. Dos 41,93% que 
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disseram saber qual licença ideal para sua fazenda, 64,28% afirmaram que o tempo para 

renovação é de 3 anos, 28,57% declaram o período de 2 anos e 7,14% alegam ser anual. 

Segundo dados da ABCC/MPA (2011) a cidade de Beberibe, município ao qual 

Parajurú pertence, conta com apenas uma licença ambiental, porém no documento não há 

informações suficientes para identificar qual empreendimento é o detentor dessa licença, 

podendo ser a associação de produtores de Parajurú ou não. 

 

Figura 6. Motivos para obtenção do licenciamento ambiental para os micro produtores de 

camarão em Parajurú no litoral do Ceará. 

 

 Sobre a geração de impactos ambientais decorrentes da atividade, foi constatado que 

54,83% do produtores acham que a carcinicultura não gera impactos, inclusive afirmaram que 

a atividade auxilia na preservação e crescimento do mangue. Segundo os entrevistados, nas 

proximidades da área de cultivo não existia vegetação natural e hoje, 12 anos depois do inicio 

do cultivo, a região está dominada por mangue. Essa informação apresentada pelos produtores 

condiz com a pesquisa realizada por Maia et. al. (2005) nos Estados do Ceará, Piauí, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Pernambuco que juntos representam 83% da área de produção no país. 

No estudo foi constatado que a área de manguezais cresceu 36,6% no período de 1978 a 2004, 

contradizendo o que é afirmado por diversos autores que destacam evidencias de que a 

criação de camarão foi uma das atividades que mais causou a supressão da mata de mangue na 

Ásia e na América Latina, sendo a perda estimada em 35% (TAHIM, 2008).   

 Sobre esse debate, Coelho Júnior e Schaeffer-Novelli (2000) afirmam que os 

nutrientes dos resíduos dos viveiros podem causar efeito positivo, no crescimento de 

mangues, mas o excesso pode levar a mortandade de espécies e eutrofização da água.  Tahim 

(2008) alega que em muitos casos, a ultrapassagem da capacidade de suporte das bacias 

hidrográficas pelo lançamento de efluentes resulta no comprometimento da água para próprio 

uso das fazendas de cultivo e na disseminação de doenças.  

Entre os principais problemas ambientais citados pelos produtores cearenses, o item 

que se destaca é “a piora da qualidade da água no entorno da fazenda” com 19,35% seguido 
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da “diminuição das áreas de lazer” e “produção de lixo sólido” ambos com 6,45%, mostrando 

que poucos produtores têm alguma noção dos problemas ambientais associados a atividade. 

Ao serem questionados quanto ao uso de bacias de sedimentação, todos os 

entrevistados no CE afirmaram que não possuem e, portanto, os efluentes são eliminados em 

um canal de drenagem construído por eles e despejado diretamente no mar, exatamente como 

ocorre no RN, onde 96,3% afirmaram não usar bacia de sedimentação e despejar os efluentes 

no mangue (COSTA,2016). 

Essa pratica de descarte de efluentes diretamente no mar parece ser uma prática 

recorrente e antiga, visto que, no estudo de Nunes et al. (2005) é evidenciado que 67,4% dos 

empreendimentos pesquisados em todo litoral cearense descartavam suas águas residuais 

dessa forma, já que, somente 12% dos produtores apresentavam uma bacia de sedimentação 

na época do estudo e nenhum deles estavam localizados na região de Parajuru. 

Sobre a geração de lixo, 74,19% acredita que a atividade desempenhada na 

comunidade não produz resíduo sólido, porém 87,09% acredita ser necessária a adoção de um 

programa de reciclagem de lixo, tornando esse um pensamento contraditório entre os 

entrevistados. 

Referente à assistência técnica recebida no último ano pelos produtores no Ceará, 

87,09% afirmaram ter recebido instrução do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), 6,45% disseram ter recebido orientações da própria associação de 

produtores e 6,45% alegaram não ter recebido qualquer auxilio técnico, contrariando o que o 

presidente da associação informou. Segundo ele, todos os associados podem solicitar 

acompanhamento técnico e que a associação conta com um técnico contratado para prestar 

assistência a qualquer produtor que a solicitar. 

Sobre as medidas de biossegurança, entre os entrevistas para essa pesquisa, 38,7% 

afirmaram não adotar nenhuma medida, 29,03% afirmaram controlar o acesso de veículos e 

visitantes, como evidenciado na Figura 7. No estudo de Nunes et al. (2005), foi constatado 

que entre os empreendimentos visitados 88,4% não adotavam nenhuma medida de 

biossegurança, provando que os produtores estão se tornando aos poucos mais preocupados e 

conscientes da importância da implementação e manutenção dessas medidas. Os prováveis 

catalizadores desse processo de sensibilização são as enfermidades que têm causado um 

grande prejuízo econômico a atividade nos últimos anos. Já o Rio Grande do Norte mesmo 

enfrentando severas perdas devido as enfermidades, Costa (2015) constatou que nenhuma 

medida de biossegurança é aplicada.  
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Figura 7. Medidas de biossegurança adotadas pelos micro produtores de camarão em Parajurú 

no litoral do Ceará. 

 
  Sobre o controle de doenças, 35,48% afirmaram realizar monitoramento visual diário 

nos animais, 32,25% dizem fazer semanalmente e 25,8% afirmam não realizar esse tipo de 

controle. Porém, encontra-se uma contradição entre os entrevistados quando perguntados que 

tipo de análises são realizadas. Diante desse questionamento, a porcentagem de produtores 

que responderam não fazer análises subiu de 25,8% para 41,93%. Dentre as formas de 

análises mais utilizada pelos entrevistados (32,25%) é a microscópica, devido à ação conjunta 

de um laboratório de larvicultura instalado na comunidade e a associação de produtores que 

escolhem alguns produtores e realizam análises com certa regularidade desde que as doenças 

começaram a surgir na região. Apenas 12,9% afirmaram fazer apenas análise presuntiva, 

porcentagem um pouco inferior aos 18% identificado pelo censo realizado em 2011 pela ABCC 

em convênio com o Ministério da Pesca e Aquicultura (ABCC/MPA, 2011). 

Entre os que informaram não realizar análises, 61,53% disseram não ter acesso aos 

meios adequados de análise, contrariando o que foi apresentado pela porcentagem que realiza 

análises microscópicas. 15,38% dos que não fazem análise disseram não usar desse método 

porque não acham necessário, já que não foram atingidos pelas enfermidades. 

As doenças mais comuns são Mancha Branca (77,41%), NIM (54,83%) e infestação 

por gregarina (51,61%), existindo viveiros que foram afetados mais de uma vez e por doenças 

diferentes como mostrado na figura 8. Para combater as doenças, 58,06% afirmaram que não 

usaram antibióticos. Todos os produtores relataram que quando identificada a doença 

informam imediatamente a associação o ocorrido e realizam a despesca emergencial, sendo a 

água descartada sem qualquer tratamento no mar. Devido as enfermidades, 51,61% dos 

produtores tiveram que parar suas atividades por um determinado período. 

 Segundo os dados obtidos por Nunes et al. (2005), na época do estudo, a enfermidade 

mais recorrente era a NIM (83,7%) seguido da fibrose (25,6%). Em comparação com os dados 

recentes, pode-se constatar que o grande problema da carcinicultura cearense atual, a mancha 

branca, ainda não tinha surgido na região, porém a incidência de NIM, apesar de apresentar 
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uma diminuição, ainda é bastante significativa. Outro fator que apresentou grande diferença 

se comparado com o trabalho de Nunes et al. (2005) é a medida tomada ao identificar a 

doença nos animais, visto que, a prática adotada na época por 74,4% dos produtores seria a 

renovação da água, sem realizar a despesca, seguido da intensificação da aeração mecânica 

(67,4%). 

A produção do RN também sofreu um déficit devido a propagação das patologias, 

Costa (2016) em seu estudo, explícita que todos os entrevistados já identificaram 

enfermidades em suas fazendas e destes, 85,2% já tiveram que desativar o(s) viveiro(s) por 

algum tempo mas não realizaram nenhuma análise para determinar qual a doença que atingiu 

seus camarões.  

 

Figura 8. Doenças encontradas nas fazendas de micro produtores de camarão em Parajurú no 

litoral do Ceará. 

 
(*) Múltiplas respostas.  

 

 Entre sugestões para melhorar a atividade de carcinicultura, os produtores do Ceará 

citaram principalmente maior incentivo do governo (67,74%) e diminuição do preço da ração 

(61,29%). Segundo Reis (2008), com um investimento adequado por parte dos órgãos 

competentes, a carcinicultura pode se tornar uma alternativa à própria atividade pesqueira devido 

à diminuição dos estoques naturais e a atividade poderia se transformar numa alternativa à 

substituição do seguro defeso dos pescadores, o qual já alcançou a marca dos R$ 2 bilhões 

retirados dos cofres públicos (ABCC, 2015). 

 No tocante a obtenção de crédito bancário para a aquicultura, 53,83% afirmaram já 

terem recebido esse auxilio.  Esse valor obtido está acima dos dados expostos no relatório da 

ABCC/MPA (2011), no documento afirma que apenas 3% de todos os produtores cearenses 

recebiam financiamento a época do estudo.  

Ao serem questionados sobre de que forma a sua fazenda beneficia a comunidade do 

entorno, as respostas obtidas foram idênticas a percebida por Sampaio et al., (2008) em sua 

investigação sobre os impactos socioeconômicos do cultivo do camarão marinho em alguns 

municípios do Nordeste brasileiro, já que todos foram unanimes em afirmar que a principal 
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contribuição é a geração de emprego e renda. Em Parajurú todos os carcinicultores afirmaram 

que a geração de renda se dá na época de despesca onde ocorre a contratação de pessoal para 

auxiliar na atividade, além da venda do camarão produzido auxiliar na manutenção das 

empresas privadas que compram dos produtores, gerando renda de forma direta e indireta. 

Tomando como base as respostas, pode-se considerar que existe uma geração de emprego, 

porém de forma temporária e em pequena quantidade que não gera carteira assinada ou 

direitos trabalhistas, fazendo-nos questionar qual o real impacto econômico na comunidade 

externa a carcinicultura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo evidência que apesar dos graves problemas enfrentados pela a atividade de 

carcinicultura, a localidade pesquisada no Ceará tem conseguido manter sua produção acima 

do identificado em outras regiões que também sofrem com a alta incidência de doenças. Isso 

provavelmente ocorre devido a aplicação de algumas práticas de manejo e biossegurança que 

culminam em uma maior sobrevivência dos camarões.  

Esse incentivo a utilização das boas práticas se deve principalmente ao fato de que a 

renda mensal dos produtores é oriunda quase que exclusivamente da atividade de 

carcinicultura, sendo assim, os empreendedores estão mais dispostos a implementar medidas 

que mantenham sua produção estável.  

Outro grande motivador para sustentar essas práticas é a ação forte e recorrente da 

associação de produtores, que segundo os próprios entrevistados, busca incentivar e oferecer o 

suporte necessário para manter a atividade em funcionamento da melhor forma possível na 

comunidade. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 A carcinicultura apesar de gerar grandes problemas ambientais e sociais, em muitos 

casos é a única fonte de renda das famílias envolvidas na atividade, por esse motivo, é preciso 

seguir as exigências legais e buscar meios adequados de manejo para a continuidade da 

atividade e manutenção do ambiente ao qual está inserido.  

Com a primeira parte da pesquisa, identificou-se que 64,18% dos produtores do RN que 

já solicitaram o licenciamento ambiental em algum momento, hoje negligenciam a busca de sua 

renovação. Já a segunda parte identificou que os produtores de Parajurú no Ceará apesar do 

aparecimento de doenças, tem conseguido manter a sobrevivência dos viveiros, minimizando 

as perdas econômicas devido ao uso e aplicação de algumas práticas manejo. 

Essa constatação causa preocupação com relação ao Rio Grande do Norte, visto que, não 

há uma garantia de perpetuação da qualidade do ambiente em que a fazenda está instalada, o 

que pode causar sérios problemas ao próprio cultivo através da facilitação do contágio por 

doenças, porém o segundo artigo mostra que a adoção de simples práticas de biossegurança e 

manejo podem resguardar o cultivo e mitigar diversos problemas, resultando em uma maior 

qualidade dos camarões produzidos e um menor prejuízo econômico. 

Dessa forma, a busca da conformidade legal, através do licenciamento ambiental, e a 

adoção das práticas de manejo como as indicadas pela ABCC são imprescindíveis para a 

manutenção da atividade em níveis satisfatórios de segurança alimentar, ambiental e 

socioeconômicos e deveriam estar intrínsecos a atividade desde seu planejamento inicial. 
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ANEXO A- Comprovante de submissão do artigo 1 a revista REDE. 
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Anexo b - Link de acesso as Normas de conduta da Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC) 

 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwjV0rLUntvSAhXFPpAKHaJvDNMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fab

ccam.com.br%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FManual-de-Boas-

Praticas-de-Manejo-e-

Biosseguran%25C3%25A7a.pdf&usg=AFQjCNFuJ0O4I2SNROfEH4FqQg9iQvF44g&sig2=

fgGtZ-zw3OhYsvvvHFN2HA 
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APÊNDICE A- Questionário aplicado aos micro produtores de camarão do Ceará 

 

Sobre o perfil sócio-econômico dos produtores:  

 

Nome: ____________________________________________________________  

Idade: ____________________________ Sexo ( ) masc. ( ) fem.  

Estado Civil: ______________________  

Tamanho da área de cultivo:_______________ 

1. Reside em imóvel próprio?  

( ) Sim ( ) Não  

2. Quantas pessoas compõem essa família?  

( ) 1 pessoa ( ) 2 pessoas ( ) 3 a 5 pessoas ( ) acima de 5  

3. Escolaridade dos entrevistados:  

( ) Analfabeto  

( ) Ens. Fund. completo  

( ) Ens. Fund. incompleto  

( ) Ens. Médio completo  

( ) Ens. Médio incompleto  

( ) Ens. Superior incompleto  

( ) Ens. Superior completo  

4. Tem quantos filhos?  

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) mais de 4 ( ) não tem filhos  

5. Recebe qual benefício do governo?  

( ) Bolsa família  

( ) Bolsa escola  

( ) Aposentadoria  

( ) Outro: ___________________________________  

( ) Não recebe benefício  

6. Origem da terra em que cultiva? 

( ) Herança ( ) Posse ( ) Doação ( ) Compra ( ) Arrendamento  

( ) Outra: _______________  

7. Qual a sua principal fonte de renda? 

____________________________________________________________  

8. Renda mensal da família:  

( ) até 1 salário mínimo ( ) 1 a 2 salários ( ) 2 a 5 salários ( ) 5 a 10 salários ( ) acima de 10 salários  

 

Sobre a propriedade e infra-estrutura da fazenda:  

9. Todos os viveiros estão em funcionamento? ( ) Sim ( ) Não  

91. Em caso negativo, por quê? _________________________________  

10. Sua família trabalha com você? ( ) Sim ( ) Não  

11. Possui quantos empregados?  

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) mais de 3 ( ) não tem empregado  

11.1.Todos têm carteira assinada? ( ) Sim ( ) Não  

 

Sobre o manejo empregado:  

12. Como você cultiva os camarões?  

( ) Viveiro escavado  

( ) Viveiro de alvenaria  

( ) Tanques-rede  

( ) Gaiolas  

( ) Outra: __________________ 

13. Utiliza água de poço no cultivo? ( ) Sim ( ) Não  
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14. Qual a salinidade da água de cultivo?  

15. Faz algum tipo de tratamento na água antes de bombeá-las para os viveiros? 

( ) Sim ( ) Não  

16. Faz fertilização da água? ( ) Sim ( ) Não  

17. Usa disco de Secchi? ( ) Sim ( ) Não  

18. Faz calagem do solo? ( ) Sim ( ) Não  

19. Adquire pós-larvas livres de enfermidades? ( ) Sim ( ) Não  

20. Onde adquire as Pl’s?  

( ) Laboratório próprio ( ) Larvicultura comercial  

21. Realiza aclimatação das pós-larvas? ( ) Sim ( ) Não  

22.Qual a duração da fase berçário?  

( ) 10 dias ( ) 15 dias ( ) 20 dias ( ) Outro: ______ ( ) Não tem berçário  

23. Como é o planejamento para a compra de ração?  

( ) Compra sozinho  

( ) Compra associado a outro produtor  

( ) Outro: _________________________________________  

24. Você escolhe a ração em função:  

( ) da facilidade de encontrar no mercado  

( ) do preço  

( ) da qualidade (percentual de proteína)  

( ) Outro: ______________________________  

25. Qual a frequência da oferta de alimento/dia?  

( ) Duas vezes  

( ) Três vezes  

( ) Quatro vezes  

( ) Cinco vezes  

( ) Mais de cinco vezes  

( ) Outro: _________________  

26. Quantas vezes faz o ajuste de ração em um ciclo de cultivo? 

( ) Diariamente  

( ) Duas vezes  

( ) Três vezes  

( ) Quatro vezes  

( ) Mais de quatro vezes  

27. Como fornece a ração?  

( ) Bandeja ( ) Voleio ( ) Outra: ____________________________  

28. A sobra de ração é retirada? ( ) Sim ( ) Não  

29. Com qual frequência realiza biometrias durante o cultivo?  

( ) Uma vez por semana  

( ) A cada 15 dias  

( ) Uma vez por mês  

( ) Outro: ________________________________________  

( ) Não realiza biometrias  

30. Faz medição de quais parâmetros físico-químicos da água?  

( ) Temperatura  

( ) Salinidade  

( ) pH  

( ) Oxigênio dissolvido  

( ) Alcalinidade  

( ) Dureza  

( ) Turbidez  

( ) Amônia tóxica  

( ) Nitrito  

( ) Outro: _________________  
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31. O que faz para controlar a matéria orgânica no fundo dos viveiros?  

( ) Retira  

( ) Usa probióticos  

( ) Deixa secar ao sol  

( ) Outro: _________________  

( ) Não controla  

32. Faz uso de probióticos com qual finalidade?  

( ) Melhoria na qualidade de água  

( ) Reduzir o aparecimento de doenças  

( ) Maior crescimento  

( ) Outro: _____________________________________  

( ) Não faz uso  

32.1. Se não faz uso, por quê?  

( ) Não conhece  

( ) É caro  

( ) Não acha necessário/eficaz  

( ) Outro: __________________________  

 

Sobre a produção, despesca, outras medidas de biossegurança e BPM:  

33. Qual o tempo total de um ciclo de cultivo?  

( ) Até 50 dias ( ) 60 dias ( ) 70 dias ( ) 80 dias ( ) 90 dias ( ) Outro: _____  

34. Qual é a porcentagem de sobrevivência?  

( ) Até 30%  

( ) 31% a 40%  

( ) 41% a 50%  

( ) 51% a 60%  

( ) 61% a 70%  

( ) 71% a 80%  

( ) 81% a 90%  

( ) Maior de 91%  

34.1.Nos últimos 5 anos, essa porcentagem:  

( ) Aumentou ( ) Diminuiu  

34.2.A que você atribui essa variação?  

( ) Solo envelhecido  

( ) Água contaminada  

( ) Incidência de doenças  

( ) Outro: _____________________________________  

( ) Não sabe  

35. A despesca é: ( ) Total ( ) Parcial  

36. Qual o destino da produção de camarão?  

( ) Venda direta para consumidores  

( ) Venda para a Cooperativa  

( ) Empresa privada  

( ) Para o poder público  

( ) Para atravessador/Intermediário  

( ) Consumo  

( ) Outro: __________________________  

37. Como vende o camarão produzido?  

( ) Inteiro ( ) Sem cabeça ( ) Filé ( ) Outro: ________________  

Sobre o licenciamento: 

38. Possui licença ambiental? ( ) Sim ( ) Não.  

38.1. Se sim, qual o principal motivo para a obtenção da licença ambiental?   

_________________________________________________________________________ 

38.2. Se não, qual o principal impedimento para obtenção da licença? 
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_________________________________________________________________________  

39. Você sabe que tipo de licença é adequada para sua fazenda? (  ) Sim (  ) Não 

40. Sabe em quanto tempo a licença tem que ser renovada? (  ) Sim (  ) Não.  

40.1. Se sim, em quanto tempo? _________  

 

Sobre a questão ambiental:  

41. Possui bacia de sedimentação? ( ) Sim ( ) Não  

42. Você acha que a carcinicultura gera quais impactos negativos ao meio ambiente?  

( ) Destruição do ecossistema manguezal  

( ) Piora da qualidade da água no entorno da fazenda  

( ) Diminuição das áreas de lazer  

( ) Produção de lixo sólido  

( ) Morte de outros animais (perda de biodiversidade)  

( ) Outro: _____________________  

( ) Não gera impactos  

( ) Não sabe  

43. Você acha que o cultivo gera muito lixo? ( ) Sim ( ) Não  

44. Você acha necessário que houvesse um programa de reciclagem do lixo produzido 

durante o cultivo? ( ) Sim ( ) Não  

Sobre a assistência técnica e parcerias:  
45. Assistência técnica, recebida no último ano, para desenvolver a atividade de 

carcinocultura:  

( ) Cooperativa  

( ) Sindicato  

( ) ABCC  

( ) Ministério da Pesca e Aquicultura  

( ) SEBRAE  

( ) Outra: _______________________________  

Sobre o controle de enfermidades:  

46. Sua fazenda tem:  

( ) Controle de acesso de veículos  

( ) Controle e acesso de visitantes  

( ) Rodolúvio  

( ) Pedilúvio  

( ) Controle de pragas  

( ) Controle de animais silvestres  

( ) Controle de animais domésticos  

( ) Outro: _________________________-  

47. A saúde dos animais é monitorada com qual a frequência?  

( ) Diariamente com análises visuais  

( ) Semanalmente  

( ) A cada 10 dias  

( ) Quinzenalmente  

( ) Mensalmente  

( ) Outro: ______________  

( ) Não monitora  

48. Faz quais análises?  

( ) Apenas microscópicas  

( ) Apenas presuntivas  

( ) Microscópicas e presuntivas  

( ) Outro: _____________  

( ) Não faz análises  

48.1. Se não faz, por quê?  
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( ) É caro  

( ) Não tem acesso aos meios de análises  

( ) Mexe com os animais (estressa-os)  

( ) Dá muito trabalho  

( ) Tem medo de aumentar as doenças  

( ) Outro: ____________________________________  

49. Qual (is) doença (s) apareceu (ram) na sua fazenda?  

( ) Mancha branca  

( ) NIM  

( ) NHP  

( ) Vibrioses  

( ) Infestação por gregarina  

( ) Outra: ________________  

( ) Não apareceu doença  

( ) Não sabe  

50. Você já fez uso de antibióticos? ( ) Sim ( ) Não  

51. Teve que parar de usar o viveiro por algum tempo? ( ) Sim ( ) Não  

52. Quando detectou a doença, você:  

( ) Realizou a despesca emergencial e a água foi lançada sem tratamento no ambiente  

( ) Realizou a despesca emergencial e a água lançada foi tratada com cloro antes do descarte no 

ambiente  

( ) Comunicou às fazendas vizinhas que estava com animais doentes  

( ) Outro: ______________________________  

Outros:  

53. O que você acha que pode melhorar a atividade de carcinicultura?  

( ) Incentivos do governo  

( ) Acompanhamento dos cultivos pelos órgãos ambientais  

( ) Diminuição do custo da ração  

( ) Melhoria do preço no mercado interno  

( ) Maior exportação  

( ) Outro: _______________________________  

54. Teve acesso a algum crédito bancário para a aquicultura?  

( ) Sim ( ) Não  

55. Você acha que sua fazenda beneficia a comunidade do entorno de que forma?  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Caracterização e comparação 

das práticas de manejo aplicadas na carcinicultura desenvolvida nos Estados do Rio 

Grande do Norte (RN) e Ceará (CE), Brasil, que tem como pesquisadora responsável 

Iáskara Michelly de Medeiros Silveira.  

Esta pesquisa pretende traçar o perfil socioeconômico de micro produtores de 

camarão de uma região no litoral do RN e CE objetivando identificar as práticas de 

manejo empregadas por esses produtores.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a carência de trabalhos que relatem 

como a atividade de carcinicultura é desenvolvida nas regiões escolhidas.  

Caso você decida participar, você deverá responder as perguntas da entrevista que 

elaboramos.  

Durante a realização, você apenas deverá estar atento às questões perguntadas e a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido 

num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto por causa de alguma pergunta, você tem o direito 

de se recusar a responder todas as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer 

natureza. O desconforto será minimizado pois passaremos para a pergunta seguinte e você 

terá como benefício a participação em uma pesquisa pioneira na região, podendo, 

posteriormente, ser beneficiado através de projetos governamentais.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada através de esclarecimentos por um 

acompanhante da pesquisadora.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Iáskara Michelly de Medeiros Silveira e o telefone para contato é (84) 99915-8381.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Iáskara Michelly de Medeiros Silveira. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 

da pesquisa Caracterização e comparação das práticas de manejo aplicadas na 

carcinicultura desenvolvida nos Estados do Rio Grande do Norte (RN) e Ceará (CE), 

Brasil e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
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Natal, ____________________________________. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Caracterização e comparação das 

práticas de manejo aplicadas na carcinicultura desenvolvida nos Estados do Rio Grande 

do Norte (RN) e Ceará (CE), Brasil, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

Natal, _________________________. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 
 

 

Impressão 

datiloscópica 

do participante 


