
  

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO 

MANGUEZAL DO RIO ACARAÚ (CEARÁ – BRASIL) 

DEVIDO À CARCINICULTURA. 

 

 

DÉBORA MARIA CAVALCANTI DE MORAES AMORIM 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

Fortaleza - Brasil, 2009 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

II 

DEBORA MARIA CAVALCANTI DE MORAES AMORIM 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO 

MANGUEZAL DO RIO ACARAÚ (CEARÁ – BRASIL) DEVIDO À 

CARCINICULTURA  

 

Dissertação de Candidatura ao grau de 
Mestre em Ciências do Mar – Recursos 
Marinhos, submetida ao Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar da Universidade 
do Porto. 
 
Orientador – Doutor Antônio Jeovah de 
Andrade Meireles. 
 
Categoria – Professor da graduação e pós-
graduação do departamento de Geografia. 
 
Afiliação – Universidade Federal do Ceará. 
 
Co-orientador – Doutor António Afonso 
Santos. 
 
Categoria – Professor da graduação e pós-
graduação. 
 
Afiliação – Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade do Porto. 

 

 

 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

III 

Dedicatória 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aos meus pais Aldo e Fernanda, ao 

meu irmão João Paulo; aos meus Mestres 

da Graduação e do Mestrado, aos meus 

amigos, a todas as pessoas que promovem a 

conservação do meio ambiente em todos os 

aspectos e à comunidade de Curral Velho – 

Acaraú. 

Dedico.  



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

IV 

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que está sempre presente na minha 

vida, guiando cada passo que dou e me dando saúde para que eu possa realizar 

meus objetivos e seguir sempre em frente.  

        

Sou eternamente grata a minha família, meus pais Aldo Amorim e 

Fernanda Amorim e meu irmão João Paulo Amorim, que apoiaram minha 

escolha pela Biologia e que sempre estiveram ao meu lado, dando-me força 

para que eu pudesse chegar até aqui. Obrigada por serem meu porto seguro e 

simplesmente por existirem em minha vida. 

 

Agradeço de coração ao meu orientador Jeovah Meireles, que 

desempenhou seu papel da melhor forma possível, corrigindo meus erros e 

elogiando meus acertos, fazendo que o trabalho fosse feito com qualidade. Seus 

conhecimentos e capacidade foram fundamentais para a produção desta 

pesquisa. 

 

            Agradeço a comunidade de Curral Velho que me recebeu com carinho e 

foram os protagonistas dessa pesquisa. Agradeço a Mentinha, Raimundo, 

Assis, João Jaime e os demais integrantes da comunidade pelas entrevistas 

cedidas, que foram imprescindíveis para a conclusão da pesquisa. 

      



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

V 

Agradeço a toda a equipe de Professores do Mestrado em Ciências do 

Mar e Recursos Marinhos, que através da transmissão de seus conhecimentos 

contribuíram para meu aprimoramento científico e cultural. 

 

Agradeço em especial a Professora Maria Armanda e ao Professor 

Eduardo Rocha, coordenadores do Mestrado, pela paciência e pelas ajudas nas 

questões burocráticas do curso, quando a distância Brasil – Portugal requeria. 

 

Agradeço as secretárias Laurinda Silva (Mestrado) e Zélia Lopes 

(ICBAS) pela atenção, carinho e pelas enormes ajudas relativas ao Mestrado. 

 

Agradeço por fim a todos os meus amigos, colegas de faculdade, de 

Mestrado, professores e familiares que direta e indiretamente colaboraram 

para a realização desse trabalho. 

  

A todos acima mencionados, e outras pessoas que porventura não me 

recordei e que desde já peço desculpas, meu muito obrigado, pois com certeza de 

alguma forma contribuíram para a minha formação tanto profissional como 

pessoal, o que é mais importante. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

VI 

Resumo 

 

Os manguezais, por abrigar uma quantidade extraordinária de biodiversidade, 
proporcionam diversos benefícios ecológicos e econômicos à sociedade. Sendo assim, é 
necessário que o gerenciamento desse ecossistema aconteça de forma planejada e 
equilibrada, promovendo a conservação da riqueza biológica nele presente e suas 
relações com os demais sistemas ambientais costeiros e marinhos. No entanto, na 
maioria das vezes as atividades desenvolvidas nas regiões litorâneas acontecem sem 
planejamento e controle, como é o caso da carcinicultura, a criação de camarão em 
cativeiro, em todo o mundo. Essa atividade é o tema central dessa pesquisa uma vez que 
seu desenvolvimento vem ocorrendo com problemas vinculados ao ordenamento 
adequado, regulamentação deficiente, com forte incentivo governamental e gerando 
impactos ambientais e sociais graves. Diante desse contexto esta pesquisa procura 
enriquecer o conhecimento desses impactos socioambientais causados pela 
carcinicultura nos manguezais, divulgando a realidade vivida pelas comunidades 
tradicionais que subsistem da pesca artesanal, mariscagem e turismo comunitário. O 
local da pesquisa de campo foi o manguezal de Curral Velho localizado no estuário do 
Rio Acaraú a cerca de 250 km de Fortaleza, capital do Estado do Ceará - Brasil. A 
escolha baseou-se no nível de organização e luta da comunidade pela preservação de 
―seus‖ manguezais, bem como nos moldes em que o cultivo de camarão se instalou na 
região. Os impactos identificados e diagnosticados, como por exemplo, o descarte de 
efluentes não tratados, desmatamento da vegetação de mangue, salinização dos lençóis 
freáticos e do solo (antes usado para agricultura) promoveram conflitos entre moradores 
da comunidade, dificultou o acesso desses moradores ao mar, e, de acordo com os 
entrevistados, diminuiu significativamente a pesca local. Foi constatado que tais impactos 
poderiam ser minimizados pelo simples cumprimento da legislação ambiental relativa à 
carcinicultura e a definição de alternativas locacionais evidenciando os custos sociais e 
ambientais desta atividade instalada no manguezal. O tratamento dos efluentes, a 
construção dos viveiros em áreas permissíveis, a utilização de espécies não exóticas, um 
diálogo mais estreito com as comunidades tradicionais tornaria a atividade menos 
impactante, trazendo benefícios para todas as partes envolvidas. Pesquisas relacionadas 
a impactos socioambientais em áreas de mangue estão se tornando cada vez mais 
frequentes, no entanto, muito ainda pode ser feito para que se possa construir um 
desenvolvimento baseado em um uso sustentável dos recursos naturais desse 
ecossistema. 
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Abstract 

Mangroves, which hosts an extraordinary amount of biodiversity, provide a range of 

ecological and economic benefits to the society. It is necessary that the management of 

this ecosystem occurs in a planned and balanced way, promoting the richness biological 

conservation in it and their relations with other systems and marine coastal environment. 

However, in most cases the activities developed in the coastal regions happen without 

planning and control, such as shrimp farming in captivity around the world. This activity is 

the focus of this research since its development has occurred with problems related to 

adequate planning, poor regulation, with strong government incentives and creating 

environmental and social problems. Given this context, this research seeks to enrich the 

knowledge of social and environmental impacts caused by shrimp farming in mangroves, 

disclosing the reality experienced by traditional communities that remain of fishing, 

shellfish and community tourism. The location of fieldwork was the mangrove Old Corral, 

located at the estuary of Acaraú river about 250 km from Fortaleza, capital of Ceará State 

- Brazil. The choice was based on the level of organization and community's fight for the 

preservation of "their" wetlands, as well as the ways in which the shrimp farming was 

settled in the region. The impacts identified and diagnosed, for example, the discharge of 

untreated effluents, deforestation of mangrove vegetation, salinization of groundwater and 

soil (previously used for agriculture) have promoted conflicts between community 

residents, hindered access of residents to the sea and, according to respondents, 

significantly reduced the local fisheries. It was noted that such impacts could be mitigated 

by simple compliance with environmental legislation related to the shrimp farming and the 

definition of locational alternatives showing the social and environmental costs of this 

activity installed in the mangrove. The wastewater treatment plant, construction of ponds 

in permissible areas, the use of non-exotic species, a closer dialogue with the traditional 

communities would make this activity less harmful, bringing benefits to all parties involved. 

Searches related to social and environmental impacts in mangrove areas are becoming 

increasingly frequent, however, much can be done to make possible to build development 

based on sustainable use of natural resources of this ecosystem. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

VIII 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1  

Figura 2  

Figura 3  

 

Figura 4  

Figura 5  

Figura 6  

Figura 7 

Figura 8  

Figura 9  

Figura 10  

Figura 11  

Figura 12  

Figura 13  

Figura 14 

Figura 15  

Figura 16  

Figura 17  

Figura 18  

Figura 19  

Figura 20 

 

Figura 21  

Figura 22 

Figura 23  

 

Gráfico 1  

 

Gráfico 2  

 

Quadro 1 

Quadro 2 

Quadro 3  

Quadro 4 

 

– Distribuição global dos mangues ao longo das seis regiões biogeográficas. 

– Setores de apicum bordejados pela vegetação de mangue. 

– Dinâmica espaço-temporal relacionada com a recolonização da vegetação de 

manguezal em setores de apicum. 

- Raízes escoras de Rhizhophora mangle, que auxiliam na fixação da planta  

- Laguncularia racemosa, rio Cocó Ceará. 

- Detalhe da Avicennia schaueriana ainda no estágio de crescimento. 

- Semente do mangue, o propágulo. 

- Mamíferos e Ave do Manguezal. 

- Caranguejo se alimentando durante a maré baixa. 

- Área de manguezal e apicum transformada em fazenda de camarão.  

- Localização regional da área de estudo, Acaraú – CE. 

- Aspectos geomorfológicos, geológicos e manguezal. 

– Espécie de camarão Litopennaeus vannamei. 

- Exportações (U$) Brasileiras de camarão em 2005. 

– Sede da Associação dos Moradores da Comunidade de Curral Velho. 

– Foto de uma família selecionando mariscos. 

– Área de apicum usada para o futebol, de fim de tarde em Curral Velho. 

- Casas da comunidade de Curral Velho. 

- Quintal de Seu Manuel de Paulo, ex pescador. 

- Desenho do mapa da região onde fica a comunidade de Curral velho, antes e depois 

da implantação dos viveiros de camarão. 

- Saída de água dos viveiros diretamente para o manguezal. 

- Bombas da Fazenda Joli retitando água do manguezal. 

- Quintais salgados e alagados, antes usados para agricultura de subsistência. 

 

- Relações entre desembarques da pesca e valor econômico contra a superfície de 

franja de mangue no Golfo da Califórnia. 

- Benefícios econômicos de práticas alternativas de gestão. 

 

- Produção mundial de camarão cultivado – 2002/2003. 

- Histórico do crescimento da atividade de carcinicultura no Brasil em 1997 e 2004. 

- Dados da carcinicultura brasileira nos anos de 2003 e 2004 por Estado produtor. 

– Causas e efeitos de ações relacionadas aos impactos ambientais da carcinicultura. 

 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

IX 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABCC           

APP             

BNDES       

COEMA  

CONAMA 

EIA              

FAO           

FENACAM  

FIEC           

GCI            

IBAMA          

IBGE          

IPECE      

MMA             

ONG         

RENAP     

RIMA           

SISNAMA    

UFPE        

UFC          

Associação Brasileira dos Criadores de Camarão 

Área de Preservação Permanente 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

Conselho Estadual de Meio Ambiente 

Conselho Nacional de Meio Ambiente 

Estudo de Impacto Ambiental 

Food and Agriculture Organization 

Feira Nacional do camarão 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará 

Gerenciamento Costeiro Inteligente 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

Ministério do Meio Ambiente 

Organização Não Governamental 

Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares 

Relatório de Impacto Ambiental 

Sistema Nacional do Meio Ambiente 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Federal do Ceará 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

X 

Sumário 

Lista de Ilustrações 

Lista de Siglas 

 

1 – Introdução 

 

1.1. O despertar para o trabalho 

1.2. A escolha da carcinicultura 

1.3. Importância da pesquisa 

 

2 – Objetivos da Pesquisa 

 

2.1. Objetivo geral 

2.2. Objetivo específico 

 

3 – Metodologia da Pesquisa 

3.1. Pesquisa Bibliográfica 

3.2. Pesquisa de Campo 

 

4 – Os manguezais – abrigos de biodiversidade. 

 

4.1. O manguezal e o Apicum 

4.2. A flora dos manguezais 

4.3. A fauna dos manguezais 

4.4. Importância econômica e ecológica dos manguezais. 

 

5 – Caracterização do ambiente de estudo: O manguezal do Acaraú. 

 

6 - A atividade da carcinicultura 

 

6.1. A carcinicultura no Brasil e no Mundo 

6.2. Legislação e licenciamento ambiental relativos à carcinicultura 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

XI 

7 – Resultados 

 

7.1. Pesquisa Bibliográfica: Os impactos causados pela carcinicultura 

7.2. Pesquisa de Campo: Uma vivência com a comunidade de Curral velho 

7.2.1. Primeiro contato com a comunidade 

7.2.2. A continuação do trabalho: Caracterização a comunidade 

7.2.3. A proposta de turismo comunitário de Curral Velho 

7.2.4. Caracterização das fazendas de camarão de Curral Velho 

7.2.5. Diagnóstico social: Os impactos sociais encontrados no ambiente de estudo. 

7.2.6. Diagnóstico ambiental: Os impactos ambientais encontrados no ambiente de 

estudo 

 

8 – Considerações Finais 

 

Referência Bibliográfica 

ANEXOS



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

12 

1- Introdução 

 

1.1. O despertar para o trabalho 

 

Após ter concluído o ensino médio ingressei na Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE - no ano de 2003 para estudar Ciências Biológicas. Logo no início 

do curso percebi que ao contrário da maioria dos meus colegas, minha vocação não era 

trabalhar com pesquisas em laboratório, mas sim lidar diretamente com pessoas, ou seja, 

seguir carreira na área de ensino. Isso me levou a questionar a minha escolha original 

pelo bacharelado e não pela licenciatura, contudo, decidi continuar o curso de 

bacharelado uma vez que na minha Universidade é reconhecido como um curso mais 

completo. No decorrer da graduação descobri que existe uma área de estudo que tenta 

unificar, ou pelo menos diminuir, a distância entre as ciências biológicas e a educação: a 

educação ambiental. Desde então passei a integrar o ―Propágulo‖ - Grupo de Educação 

Ambiental da UFPE fundado pela professora Dra. Débora Maria Marques Koury. Durante 

a minha participação nesse grupo de pesquisa foi possível produzir um documentário 

sobre o manguezal com o objetivo de fornecer um material didático alternativo para ser 

usado em programas de Educação Ambiental. O documentário é intitulado: ―Crustáceos 

do Mangue” e aborda algumas questões relativas à carcinofauna dos manguezais, tais 

como a sua comercialização nas praias, e as consequências socioambientais da 

destruição dos manguezais que vem ocorrendo num ritmo muito acelerado. 

Após concluir a graduação passei a trabalhar em sala de aula ministrando aulas 

de biologia e ciências. Durante esse período buscava um Mestrado que pudesse dar 

continuidade à minha relação estreita com os manguezais. Isso se concretizou através do 

meu ingresso no Mestrado Ciências do Mar e Recursos Marinhos da Universidade do 

Porto. Desde o princípio tinha o desejo de retornar ao Brasil para desenvolver a minha 

pesquisa de campo relacionada com os manguezais, tanto por ser um ecossistema bem 

característico do litoral brasileiro, como também pela minha história de estreita relação 

com ele. Foi aí que surgiu a proposta do presente estudo. 

1.2. A escolha da carcinicultura 

 

 Além da motivação pessoal devido à vontade de promover a preservação dos 

nossos manguezais e da biodiversidade nele presente, o que me impulsionou bastante a 

esse tema foi o fato da carcinicultura ser uma atividade causadora de significativa 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

13 

degradação ambiental, bem como a problemática social que envolve a atividade e as 

comunidades tradicionais que vivem na região costeira, as quais vêm sofrendo bastante 

desde o surgimento da carcinicultura.  

 Muitos outros fatores têm forte impacto nas áreas de manguezal por se tratar de 

um ecossistema costeiro e sua ocupação acontecer de forma desordenada e com forte 

interesse por parte de diferentes setores comerciais e industriais, como a construção civil, 

empreendimentos turísticos, exploração de recursos naturais, entre outros. No entanto, a 

carcinicultura foi o alvo da minha escolha para a pesquisa pelo fato de ser uma atividade 

muito característica do litoral do Nordeste brasileiro, em especial no Rio Grande do Norte 

e Ceará e por ser uma atividade também muito realizada em todo o mundo. 

 Dados apresentados pelo IBAMA (2005) revelam que “o crescimento da 

carcinicultura no Ceará - Brasil se deu em muitos aspectos, nos moldes do que já havia 

ocorrido nos países do Sudeste Asiático, sem ordenamento adequado, sem 

regulamentação, com forte incentivo governamental e geração de impactos ambientais e 

sociais graves”. Isso mostra que os impactos gerados pela atividade não acontecem 

apenas no Brasil, mas em muitos países subdesenvolvidos do mundo que desenvolvem a 

atividade. 

 Diante dessa problemática surgiu o interesse de diagnosticar os impactos sociais 

e ambientais relativos à carcinicultura nas áreas de manguezais. Para isso, selecionamos 

uma região onde a carcinicultura acontece com bastante intensidade, a região do Acaraú, 

litoral Oeste do Ceará. Além disso, procuramos uma comunidade da região que pudesse 

servir como fonte de dados para a nossa pesquisa e foi aí que começou minha relação 

com a comunidade de Curral Velho e todo o desdobramento do presente trabalho.  

 

1.3. Importância da pesquisa 

 

Os ecossistemas litorâneos são considerados uma das regiões mais ameaçadas 

do planeta uma vez que sua posição geográfica facilita o intercâmbio de produtos entre 

países, sendo assim, torna-se alvo da exploração desordenada, e muitas vezes 

predatória de recursos naturais. Diante destas ameaças e de sua importância, 

transformaram-se num dos principais focos de atenção no que diz respeito à conservação 

ambiental e à manutenção de sua biodiversidade (MMA, 2002). Isso ficou bem evidente 
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com a inclusão da Zona Costeira como Patrimônio Nacional no capítulo dedicado ao Meio 

Ambiente, art. 225, da Constituição Federal de 1988.  

 De entre os ecossistemas costeiros destacam-se os manguezais, que são 

ecossistemas florestais que cumprem uma série de funções importantes e proporcionam 

uma vasta gama de serviços a nível local e mundial. Pescadores, agricultores e outras 

populações litorâneas dependem desse ecossistema como uma fonte de recursos 

naturais essenciais à sua sobrevivência. FAO (1994). 

 Os manguezais são de extrema importância no que diz respeito à conservação da 

diversidade biológica, fornecendo um habitat nutritivo, propício para o ciclo de vida de um 

variado número de espécies animais. Estes incluem desde invertebrados como 

crustáceos e moluscos, até vertebrados como répteis, anfíbios, mamíferos (tigres, cervos, 

lontras, manatis, golfinhos) e aves (garças, pelicanos, águias). Ainda segundo a FAO 

(1994) o papel dos manguezais na cadeia alimentar marinha é crucial uma vez que o 

rendimento médio de peixes e crustáceos nas áreas de manguezal, é de cerca de 90 kg 

por hectare, com produção máxima de até 225 kg por hectare. Sendo assim, quando as 

florestas de manguezal são destruídas, há declínio nas capturas de peixes. Uma 

avaliação da relação entre os manguezais e o sector da pesca sugeriu que para cada 

hectare de floresta limpa perde-se cerca de 480 kg de peixe, no período de um ano. 

MACKINNON e MACKINNON (1986) in FAO (2006). 

 Segundo NAYLOR et al (2000) o declínio dos estoques pesqueiros nos oceanos 

impulsionou um rápido crescimento da aquicultura mundial. Esta citação pôde ser 

constatada através das entrevistas realizadas com os pescadores da comunidade onde 

foi realizada a pesquisa de campo do presente trabalho. O cultivo de camarão possui 

destaque neste contexto, sendo o produto mais proeminente da aquicultura no mercado 

internacional. (FAO, 2002). A alta demanda pelo produto por países de primeiro mundo 

como EUA, Japão e países Europeus foi o principal vetor da expansão da atividade. 

(PAEZ-OZUNA, 2001). Além disso, teve apoio financeiro dos governos locais e agências 

internacionais devido à sua alta rentabilidade e pela demanda por capital externo 

PRIMAVERA (1997). 

 O fato é que a carcinicultura gera uma diversidade de impactos nos ambientes em 

que se instala, e cuja magnitude varia com condições que incluem geografia, destruição 

de habitats naturais, método de cultivo, consumo de água, geração e tratamento de 
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efluentes, tipo de substâncias químicas utilizadas no cultivo e condições geológicas e 

hidrológicas. SENARATH e VISVANATHAN (2001) in MEIRELES et al (2007). 

 A literatura produzida nos últimos anos a respeito destes impactos da 

carcinicultura é vasta, havendo estudos de casos em praticamente todos os países onde 

a atividade é expressiva, como por exemplo: Tailândia (HUITRIC et al., 2002; BRAATEN 

e FLAHERTY, 2001); Bangladesh (DEB, 1998); Indonésia; Índia (ROONBACK, 2003; 

BHATTA e BHAT, 1998); Sri-Lanka (SENARATH e VISVANATHAN, 2001); Honduras 

(DEWALT et al., 1996); México (ALONZO-PÉREZ et al., 2003; PAEZ-OZUNA et al., 2003; 

PAEZ-OZUNA et al., 1998; OVERSTREET, 1998). Entretanto, no Brasil ainda existem 

poucos estudos, como COELHO JUNIOR e SCHAEFFER-NOVELLI (2000) que em geral 

abordam a problemática da carcinicultura de forma ampla. IBAMA (2005). 

Diante desse contexto o trabalho em questão procura enriquecer a pesquisa na 

área de impactos socioambientais causados pela carcinicultura nos manguezais, tendo 

como modelo o local escolhido para o estudo o manguezal de Curral Velho, que fica no 

estuário do Rio Acaraú. É uma abordagem da problemática enfrentada por comunidades 

tradicionais que sempre utilizaram o manguezal de forma sustentável e harmônica, mas 

que, no entanto, têm sofrido bastante nos últimos anos com a introdução da carcinicultura 

nessas regiões. O trabalho tem um caráter denunciativo, promovendo o conhecimento de 

ocorrências danosas em áreas de preservação ambiental permanente (APP), ameaçando 

a biodiversidade e a manutenção de ecossistemas costeiros de relevada importância. 

Este diagnóstico poderá servir como ferramenta para impulsionar futuras pesquisas, bem 

como ações sociais na defesa dos manguezais e para uma melhor gestão das regiões 

costeiras, para que o progresso possa estar sempre associado à minimização de 

impactos, sejam eles sociais ou ambientais. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

- Conhecer a importância econômica e ecológica dos manguezais para, a partir daí, 

poder abordar os impactos socioambientais causados pela carcinicultura nas áreas de 

influencia direta das atividades tradicionais de uma comunidade litorânea de pescadores. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Caracterizar o ecossistema manguezal, retratar a sua importância econômica e 

ecológica; 

- Analisar a carcinicultura no ecossistema manguezal associado à comunidade litorânea 

de pescadores localidade no estuário do rio Acaraú, litoral oeste cearense. Evidenciar, 

desta forma, o histórico da atividade e a importância econômica e social; 

- Diagnosticar a influência da carcinicultura nas condições sociais e ambientais da 

comunidade de Curral Velho, através de entrevistas aplicadas a representantes da 

mesma, da análise em campo das consequências socioambientais dessa à comunidade 

e do manguezal do seu entorno. 

- Apresentar sugestões para minimizar os impactos socioambientais da carcinicultura e 

evidenciar alternativas comunitárias para a melhoria da qualidade de vida e dos 

ecossistemas costeiros. 
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3. Metodologia da Pesquisa 

 

 Os Processos metodológicos adotados para este estudo obedecem a uma 

sequência cronológica, cumprida conforme o desenvolvimento da pesquisa. Nesta 

sequência, foram previstas algumas etapas, como: revisão bibliográfica e trabalhos de 

campo, que permitiram uma posterior análise dos dados e a discussão dos resultados e 

das conclusões. 

 

3.1. Pesquisa Bibliográfica 

 A primeira etapa do trabalho consistiu na realização de uma pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, estudos e relatórios 

feitos por entidades governamentais responsáveis pelo licenciamento e fiscalização 

ambiental e outras fontes que puderam fornecer o suporte científico para complementar 

os conhecimentos que foram adquiridos na pesquisa de campo. Os temas foram 

selecionados de acordo com a relação com o tema central da pesquisa, incluindo 

carcinicultura, impactos ambientais, legislação ambiental, características do ecossistema 

manguezal, comunidades tradicionais que aí vivem da pesca artesanal, e outros assuntos 

que de alguma forma estejam relacionados. Essa etapa foi de extrema importância uma 

vez que possibilitou um enriquecimento dos meus conhecimentos sobre o assunto e a 

partir daí me permitiu planejar melhor a etapa seguinte, a prática na comunidade de 

Curral Velho. 

 A Biblioteca da Universidade Federal do Ceará – UFC - foi uma importante fonte 

de material bibliográfico, como livros, artigos, periódicos, entre outros. O acervo pessoal 

científico pertencente ao Professor Jeovah Meireles, orientador deste trabalho, bem como 

a internet, através de publicações científicas, revistas científicas ―on line”, livros, também 

constituíram, outras fontes de acervo bibliográfico, 

 
3.2. Pesquisa de Campo 
 

 A etapa seguinte envolveu visitas frequentes à Comunidade de Curral Velho 

para uma vivência mais próxima a fim de obter dados de campo. Essa foi a etapa 

mais duradoura e contínua, uma vez que cada visita necessitou uma permanência de ao 

menos dois ou três dias. Essas visitas tiveram o objetivo de estreitar laços com a 

comunidade de Curral Velho, permitindo um maior conhecimento da estrutura da própria 
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comunidade, das atividades desempenhadas pelos moradores, os meios de subsistência, 

bem como a realidade vivida por eles. Nessas visitas foi possível conhecer 

detalhadamente aspectos sociais como a educação, saúde, turismo comunitário, 

emprego, infraestrutura, organização comunitária, entre outros.  

 Foi durante esta etapa que ocorreu a identificação dos aspectos ambientais - 

descrição do ecossistema, identificação dos impactos ambientais e relações comunitárias 

com a biodiversidade -, e caracterizadas as relações de subsistência vinculadas ao 

manguezal (principalmente durante as atividades de pesca e coleta de crustáceos e 

moluscos). Evidenciou-se coleta de dados que auxiliasse compreender a atuação 

comunitária para garantir a conservação e preservação das áreas de bosque de mangue, 

apicum e salgado e as relações que mantém com o meio ambiente e os recursos naturais 

por ele fornecidos. 

 Ainda nessa etapa foram realizadas entrevistas com pessoas da comunidade 

que puderam fornecer dados de impactos sociais e ambientais. A princípio foram 

realizadas apenas quatro entrevistas. A primeira com um líder comunitário, que nos pôde 

passar conhecimentos dos reais problemas enfrentados pela comunidade, por se tratar 

de um representante ativo nos movimentos sociais para a conservação dos ecossistemas 

vinculados relacionados com a segurança alimentar das comunidades tradicionais. A 

segunda foi realizada com um pescador. A terceira entrevista teve como fonte um idoso 

que nasceu e cresceu na comunidade. A última entrevista foi com um morador que 

trabalha na pesca, agricultura e turismo local, que apresentou uma visão ampla das 

atividades desempenhadas pela comunidade. 

 As entrevistas foram iguais para os quatro entrevistados. Elas tiveram o objetivo 

de avaliar o processo de instalação das fazendas de camarão na região, os impactos 

sociais e ambientais agregados a essa atividade. Outras entrevistas também foram 

realizadas, mas com um caráter mais informal, com o objetivo de enriquecer 

conhecimentos e acrescentar detalhes como a história da comunidade, a realidade vivida 

por ela, permitindo uma relação mais íntima com a população foco do estudo. 

 Ainda na pesquisa de campo foi tentada uma visita à fazenda de camarão 

localizada no entorno da comunidade de Curral Velho, onde se faria uma entrevista com 

o administrador, com a finalidade de conhecer os processos internos, a licença da 

fazenda, verificar o cumprimento das leis ambientais e os cuidados que devem ser 

tomados para minimização dos impactos ambientais, além de outros dados que seriam 
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de extrema importância para a presente pesquisa. No entanto, a minha entrada não foi 

permitida, o que me deixou ainda mais intrigada com relação ao cumprimento das leis 

ambientais e a atuação com boas práticas de cultivo por parte do empreendimento. 

Pontos importantes que seriam também analisados incluem tratamento da água residual, 

utilização de redes de proteção na entrada e saída de água, utilização de ração 

industrializada ou natural, área de construção da fazenda e outros pontos que 

eventualmente pudessem ser verificados. Apesar da impossibilidade de adentrar as 

dependências da fazenda, foi possível diagnosticar alguns desses pontos através de 

observações realizadas no entorno dos viveiros de camarão.  É importante salientar que 

na solicitação da visita só era requerida a visualização dos viveiros, e o acompanhamento 

de um trabalhador da fazenda, bem como, se possível, uma entrevista um representante 

da administração. Em momento algum foi tratado de uma atividade que pudesse remeter 

a uma ação de fiscalização, ou algo semelhante. Infelizmente não obtive resposta 

positiva, e também não houve qualquer justificativa por parte da fazenda, simplesmente 

disseram que não era permitida a entrada de pesquisadores. 
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4. Os manguezais: abrigos da biodiversidade. 

 

Os manguezais são ecossistemas complexos que surgiram há pelo menos 55,8 

milhões de anos, são formações florestais que ocorrem em áreas abrigadas do litoral 

tropical e subtropical, na região de convergência entre o continente e o mar. Essa estreita 

faixa costeira varia de algumas dezenas de metros no litoral, onde as marés têm 

amplitude inferior a 1 metro, como no sudeste brasileiro, a alguns quilômetros de largura, 

onde sua amplitude é maior que 4 metros, como na costa norte do Brasil. Em geral, os 

manguezais estão associados às margens de baías, enseadas, desembocaduras de rios, 

lagunas e reentrâncias costeiras, onde ocorre encontro da água do rio com água do mar, 

ou diretamente expostos à linha de costa. LACERDA (2006).  

Embora a sua área seja relativamente pequena, em comparação com outros 

grandes ecossistemas, a interface entre o continente e o mar é um dos ambientes mais 

dinâmicos do planeta. A sua extensão e características ambientais estão em constante 

mudança em virtude dos impactos causados ao meio ambiente pelas mudanças 

climáticas globais ocorridas ao longo de milênios. Essas modificações se devem também 

as ações humanas, particularmente às alterações no regime hidrológico das bacias de 

drenagem continentais, além da poluição (LACERDA, op cit.). Diariamente o manguezal 

alterna entre um período de enchente e outro de vazante. Esta alteração, por si só, já 

revela que os habitantes dali, sejam eles plantas ou animais, precisam ser altamente 

especializados, para sobreviver num ambiente tão dinâmico. KOURY (2003) 

             A ocorrência desse ecossistema está relacionada com a presença de terrenos 

baixos e planos das regiões estuarinas às margens de lagunas ou ao longo de canais 

naturais e dos cursos inferiores de rios, até onde ocorre o fluxo das marés, dessa forma, 

esses locais são propícios a uma intensa deposição de sedimentos de textura fina, cujo 

substrato formado apresenta consistência pastosa, denominado genericamente de lama 

ou sedimento lodoso. No entanto, podem ocorrer solos arenosos, como os encontrados 

ao longo do litoral do Estado de São Paulo - Brasil. Por possuir bastante matéria orgânica 

em decomposição, a coloração do solo dos manguezais é bastante escura e a 

quantidade de oxigênio é bastante reduzida, muitas vezes se encontra alagado, 

movediço, e com alta salinidade, necessitando assim, que a vegetação se especialize 

para conseguir sobreviver ali, além disso, o odor exalado no mangal é muito intenso 

devido à quantidade de matéria orgânica em decomposição. SOUZA JUNIOR (2007) 
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 Esse ecossistema protege as áreas costeiras contra a erosão e intrusão salina. 

Eles são estabilizadores e protetores da região litorânea e contribuem para a formação 

dos solos, para a reciclagem de nutrientes no hábitat, além de fornecerem uma série de 

bens e serviços a população humana. ALEXANDRE (2004) 

Os manguezais do mundo ocupam uma área total de 162.000 km², dos quais de 

10.000 a 25.000 estão no Brasil. Sua maior distribuição ocorre nos trópicos (23º21‘N e 

23º27‘S), embora em alguns casos, possam ser encontrados até os paralelos 32ºN e 

39ºS, de acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico Brasileiro (ZEE). Essa faixa de 

distribuição está relacionada com o clima, que é em geral quente e úmido, tendo grande 

influência a alta precipitação pluvial, assim como temperaturas médias altas, 

praticamente sempre acima de 20ºC, raramente chegando a menos de até 15ºC. 

Também é possível encontrar manguezais em climas ainda que extremos como 40°C, 

onde a pluviosidade varia de 2.000 a 2.500 mm por ano com precipitações pouco 

superiores à marca dos 60 mm durante os meses mais secos, como por exemplo, o do 

Rio Itanhaém em São Paulo. BENATTI & MARCELLI (2007) 

 

 

Figura 1 – Distribuição global dos mangues ao longo das seis regiões biogeográficas. 

Fonte: Spalding et al., 1997. 
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A figura anterior mostra a divisão da distribuição dos manguezais no mundo em 

seis regiões de acordo com SPALDING et al. (1997): (1) Oeste da América; (2) Leste da 

América; (3) Oeste da África; (4) Leste da África e Madagascar; (5) Indo-Malásia; e (6) 

Australiana e leste do Pacífico. Essa divisão baseou-se na presença e/ou ausência de 

uma série de espécies típicas de manguezais. Segundo o mesmo autor, os mangues são 

limitados, de maneira geral, pela temperatura, mas à escala regional, a área e a 

biomassa das florestas de mangue podem variar com relação às condições hidrológicas e 

oceanográficas, ou seja, em função das diversas condições climáticas e outras variáveis 

oceanográficas os mangues podem assumir características específicas. 

Os manguezais ocupam uma fração significativa do litoral brasileiro, cerca de 90% 

da linha de costa, o que corresponde a cerca de 7.000 km entre o extremo norte no 

Oiapoque, no Estado do Amapá (Lat. 4º 30‘ N), até seu limite sul na Praia do Sonho em 

Santa Catarina (Lat. 28º 53‘ S). 

 

4.1 - O manguezal e o Apicum  

 

Legalmente, no Brasil, o manguezal é considerado área de proteção ambiental 

permanente (APP) incluído em diversos dispositivos constitucionais (Constituição Federal 

e Constituições Estaduais) e infraconstitucionais (leis, decretos, resoluções, convenções). 

No entanto, o Código Florestal Brasileiro, de 1965, diz no seu artigo segundo que: 

“consideram-se áreas de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas: nas restingas, como fixadoras de dunas ou 

como estabilizadoras de mangues”. Isso significa que não apenas os manguezais, mas 

também os apicuns ou salgados estariam incluídos como APP, uma vez que se 

encontram como zonas de transição entre manguezais e outros ecossistemas. 

SCHAEFFER-NOVELLI (1994). 

O apicum, planície hipersalina, de acordo com sua origem e formação, pode ser 

considerado como parte do manguezal também no que tange a aplicação da legislação, 

uma vez que em alguns documentos legais já se encontra a expressão "manguezal, em 

toda a sua extensão", o que reconhece os diferentes compartimentos como parte do 

ecossistema. SCHAEFFER-NOVELLI & CITRÓN (1999) Os autores definem Manguezal: 
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- Sistema ecológico costeiro tropical dominado por espécies 

vegetais típicas às quais se associam outros componentes da 

flora e da fauna, microscópicos e macroscópicos, adaptados a 

um substrato periodicamente inundado pelas marés, com 

grandes variações de salinidade. Manguezais são 

inquestionavelmente considerados como um dos ecossistemas 

mais produtivos do planeta. Schaeffer-Novelli & Citrón (1999). 

 

Apicum é descrito por NASCIMENTO (1993) como uma zona de transição, 

ensolarada, salgado ecótono, com solo geralmente arenoso, sem cobertura vegetal ou 

resguardando uma vegetação herbácea. Não sendo possível avistar fauna abundante. No 

entanto, se encontra no entorno de um ambiente rico em biodiversidade – o manguezal. 

O autor afirma que o apicum atua como um reservatório de nutrientes, no contexto do 

ecossistema manguezal, mantendo em equilíbrio os níveis de salinidade. 

 

 

          Figura 2 – Setores de apicum bordejados pela vegetação de mangue no estuário do rio 

Acaraú, nas proximidades da área de estudo.  

Fonte: Fotografia de J. Meireles, março de 2005. 
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Devido aos elevados índices de insolação, os sedimentos ricos em matéria 

orgânica, apresentam habitualmente altos índices de salinidade em superfície e 

intersticial. Isso diminui com o aumento da precipitação, através do aporte de água doce 

do lençol freático e dos eventos de inundação fluvial. Assim como propriamente no 

manguezal, a fauna encontra no apicum um local de repouso, alimentação e reprodução. 

As comunidades tradicionais utilizam-no para a pesca e coleta de crustáceos, bem como 

para acessar os demais setores do manguezal associados com o extrativismo. Ao ser 

revegetado pelo manguezal, assume outras funções e serviços ambientais. MEIRELES, 

et al. (2007).  

Já na década de 40, BIGARELA (1947) retrata o apicum como parte da sucessão 

natural do manguezal para outras comunidades vegetais, sendo resultado da deposição 

de areias finas por ocasião da preamar. Amostras de sedimento coletadas por 

NASCIMENTO (1993) mostraram que as camadas mais internas do sedimento do apicum 

são tipicamente de manguezal, até mesmo com restos de materiais vegetais e animais 

característicos desses ambientes. Esse fato está ilustrado na figura 3, onde uma antiga 

área de vegetação de mangue assoreada dá lugar a uma zona de apicum. 

 

4.2 - A flora dos manguezais 

 

As características dos manguezais, em especial sua composição florística são 

profundamente influenciadas pela tectônica de placas, bem como pelas condições físico-

químicas do local – salinidade, solo, maré – que geram processos erosivos. 

SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000) 

            A flora dos manguezais possui características específicas que tornam esse 

ecossistema funcional e estruturalmente único. Características morfológicas e 

adaptações das árvores vão desde raízes aéreas, forma e estrutura das sementes, 

dispersão dos propágulos pelas correntes controladas pelas marés, rápido crescimento 

de copa, eficiente mecanismo de absorção de nutrientes e água, até mesmo resistência a 

ambientes hipersalinos. ALONGI (2002) 

As florestas de manguezal caracterizam-se por apresentarem grande quantidade 

de indivíduos de poucas espécies. Em todo o mundo existem apenas 28 gêneros e cerca 

de 70 espécies de mangues, sendo 17 exclusivamente presentes nesse habitat. No 

Brasil, o ecossistema manguezal pode ser representado por uma associação de espécies 
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do gênero Rhizophora, Avicennia, Lagunculária e Conocarpus. Com certa frequência, 

também aparecem espécies do gênero Hibiscus, Acrostichum e Spartina. (HERZ, 1991) 

Isso reflete uma baixa diversidade genética devido às condições encontradas nos 

ambientes que sofrem com as oscilações de marés, onde aparentemente existem menos 

oportunidades para diversificação e seleção de material genético. No entanto, é 

impressionante a dominância em todo o mundo do gênero Rhizophora. DUKE  et al. 

(1998). 

 

 

 

 

Figura 3 – Dinâmica espaço-temporal relacionada com a recolonização da vegetação de 

manguezal em setores de apicum (bosque de manguezal ‗A‘ e evolução para setor de apicum ‗B‘). 

Fonte: Meireles & Silva, 2002 
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Segundo VALDÉS (1980), a espécie conhecida por mangue vermelho 

(Rhizophora mangle) caracteriza-se por ter uma madeira forte, de cor vermelha, devido à 

grande quantidade de tanino. A madeira é usada tanto para a extração do tanino, usado 

no curtume do couro, quanto para a construção de habitações (LACERDA, 1984). O 

mangue vermelho é uma árvore que pode atingir até 60m de altura (VANNUCCI, 1999) e 

tem como característica morfológica marcante a presença de raízes aéreas que auxiliam 

na fixação da planta e na respiração (figura 4). Localiza-se nas porções de baixas e 

médias salinidades dentro da zonação estuarina. Ao longo do perfil intermaré ela pode 

ser encontrada nas porções mais baixas e médias. Sua folha tem formato arredondado e 

às vezes se mostra com aspecto desgastado. Pode ser encontrada na forma de árvores e 

arbustos. BRAGA (2001). 

 

 

Figura 4 - Raízes escoras de Rhizhophora mangle, que auxiliam na fixação da planta no solo. 

Fonte: Foto J. Meireles, 2005 

 

Os mangues são normalmente encontrados em solos lamacentos, podendo, 

entretanto viver em locais de areia como é o caso do gênero Laguncularia, também 

conhecida como mangue branco (Fig. 5). BRAGA (op. cit) afirma que esta espécie possui 

em suas raízes estruturas que crescem verticalmente, assegurando a respiração da 

planta. Atualmente estas estruturas são conhecidas por pneumatóforos. A Laguncularia 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

27 

racemosa pode atingir 12 metros de altura e diâmetro do tronco de 30 centímetros. Sua 

folha é oval e apresenta pecíolo e nervura central avermelhados. Estão na porção baixa e 

intermediária dos estuários e no perfil de marés, na posição de média e alta. Podem se 

apresentar como arbustos ou árvores. 

O gênero Avicennia é popularmente chamado de mangue preto ou sirúbia. É uma 

árvore de casca fina, castanho-escura. Esta espécie caracteriza-se, ainda, por apresentar 

pneumatóforos, que assim como nas plantas do gênero Lagunculária, possuem a função 

respiratória, uma vez que o solo do manguezal é praticamente desprovido de oxigênio, 

sendo assim, o oxigênio presente no ar é capturado por esses pneumatóforos (BRAGA, 

op. cit.). Segundo o Atlas de manguezais do Nordeste Brasileiro, duas espécies de 

Avicennia ocorrem no Estado do Ceará, a A. Schaueriana (figura 6) e a A. Germinans. 

Ambas alcançam uma altura média de 11 metros com tronco de 20 centímetros de 

diâmetro. A diferença básica entre as duas espécies é a forma das folhas, onde as de A. 

germinans são de formato pontiagudo, enquanto que em A. schaueriana são 

arredondadas. As duas espécies diferem da Rhizophora pelas formas mais regulares de 

suas raízes que são sub-aéreas. Ocorrem como árvores e arbustos geralmente na 

porção baixa do estuário.  

 

 

 

Figura 5 - Laguncularia racemosa, rio Cocó Ceará 

Fonte: Atlas de manguezal do Nordeste 
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Outra espécie de mangue pouco conhecida é o mangue de botão (Conocarpus 

erectus). De acordo com BRAGA (op. cit.) esta espécie localiza-se atrás dos outros 

mangues, na região mais arenosa e mais elevada do leito nunca ultrapassando a faixa da 

maré alta, uma vez que não possui uma especialização tão característica para solos 

encharcados, como é o caso da Rizophora. É uma árvore que cresce muito rápido, 

podendo atingir alturas de até 10 metros de altura, seu tronco atinge um diâmetro de até 

30 centímetros e tem forma de ―V‖. Sua madeira pode ser utilizada para cercas, lenha, 

carvão, na fabricação de pequenas embarcações construídas pelas comunidades 

ribeirinhas.  

 

 

Figura 6 - Detalhe da Avicennia schaueriana ainda no estágio de crescimento  

Fonte: Atlas de manguezal do Nordeste 

 

 

             Segundo VON MARTIUS (1996), as espécies aqui descritas possuem uma 

peculiaridade em comum, a viviparidade, ou seja, o embrião desenvolve-se ainda na 

planta-mãe. O mangue vermelho, por exemplo, possui um fruto dotado apenas de uma 

semente, que não se desprende da planta-mãe quando maduro, mas somente quando o 

embrião se desenvolve e emite rizóforos que permitirão a sua fixação no solo lodoso dos 

manguezais. Este fruto é denominado propágulo (Figura 7). 
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Figura 7 - Semente do mangue, o propágulo. 

 

 

Em ambientes de alta salinidade, a absorção de água e de nutrientes é dificultada. 

Isto ocorre devido à osmose, que permite a passagem de solvente do meio hipotônico 

para o meio hipertônico. A fauna e a flora dos manguezais enfrentam os mesmos 

problemas vividos pelos seres marinhos, pois eles lutam contra o dessecamento 

(SHIMIDT-NIELSEN, 2002). As plantas evitam a perda de água mantendo altas 

concentrações de sais no interior de suas células, mas isto ainda não é suficiente, devido 

à alteração contínua da concentração de sais nos solos lamacentos dos manguezais, as 

diversas espécies de mangue desenvolveram também diferentes formas adaptativas, 

como a filtração da água salgada durante o processo de absorção pelas raízes, ou até 

mesmo, a excreção do sal diretamente pela superfície de suas folhas através de 

glândulas especializadas. LACERDA (1984) 

 As espécies de mangue são peculiares não só pelas adaptações adquiridas para 

viverem neste meio amplamente variado, mas também servem de refúgio e substrato 

para diversas formas de vida. De acordo com FLORES (1980), algas, esponjas, moluscos 

e crustáceos, ocupam a parte mais baixa do mangue e outros animais como peixes, 

répteis, aves e mamíferos visitam este ecossistema objetivando a alimentação e/ou a 

reprodução. Os nutrientes oferecidos por este ecossistema são formados através da 

degradação das folhas do mangue por fungos e bactérias, e servem de alimento ao 

zooplâncton, que é a base alimentar dos consumidores subsequentes (PANNIER & 

PANNIER, 1980). De acordo com DITTMAR et al. (2001), é provável que os manguezais 
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contribuam com uma quantidade maior de detritos orgânicos, na base da cadeia marinha, 

do que os rios. 

             Há também outras espécies de plantas, além das espécies de mangue, capazes 

de viver neste ecossistema, completando todo o seu ciclo de vida nele. Entre as plantas 

destacam-se as epífitas como samambaias e orquídeas. LACERDA (1984) 

 

4.3 - A fauna dos manguezais 

 

Ao contrário da flora, a fauna dos manguezais é muito diversificada. Os animais 

que dependem desse ecossistema podem ser classificados em três grupos distintos, os 

residentes, os semi-dependentes e os visitantes. O primeiro é constituído por animais que 

vivem todo seu ciclo de vida nos mangues, são principalmente moluscos como as ostras, 

crustáceos como aratu, caranguejo, siri, entre outros. O segundo grupo é constituído por 

animais que se utilizam do mangue durante alguma fase da vida, geralmente a fase 

juvenil, como várias espécies de peixes. Existem ainda aqueles que usam o mangue 

como local de alimentação, como diversas espécies de aves marinhas, entre elas a 

Garça, o Socó, o Guará, o Martim-pescador entre outros. Estas aves são atraídas pela 

abundância de peixes presente nesse ecossistema (LACERDA, op. cit). O guaxinim é, 

dentre os mamíferos, a espécie certamente mais característica desse ecossistema, 

frequentando-o ao anoitecer para capturar caranguejos. Outros mamíferos que 

frequentam o manguezal são a Lontra, o Furão, o Manati. LACERDA (2002) 

 

 

Figura 8 - Mamíferos e Ave do Manguezal. 

Fonte: www.aquasis.org.br 
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Segundo a AQUASIS (2003) as aves correspondem a um importante componente 

da biota animal do manguezal, por sua abundância e diversidade. Na realidade, uma 

pequena parte das aves e pássaros é característica dos manguezais, como a saracura do 

mangue (Aramides mangle), o sibite do mangue (Conirostrum bicolor), a saracura preta 

(Rallus nigricans) e a saracura do mangue (Aramides mangle). No entanto, o apicum e o 

salgado são comumente utilizados por aves migratórias principalmente pela 

disponibilidade de nutrientes, abrigo e refúgio. 

Muitas espécies de peixes marinhos utilizam o mangue como local de reprodução, 

seja pela riqueza de nutrientes, seja pela proteção que o ambiente proporciona para o 

desenvolvimento dos juvenis. As raízes das plantas formam verdadeiros berçários para 

os alevinos, com águas tranquilas e nutritivas. Tais raízes também servem de local de 

moradia para ostras, mexilhões, cracas e tantos outros organismos sésseis, que se 

alimentam por filtração. CORREA & UIEDA (2007) 

 

 

Figura 9 – caranguejo se alimentando durante a maré baixa. 

Foto: Jeovah Meireles, 2005 
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4.4. Importância socioambiental dos manguezais 

 
Os manguezais são responsáveis por uma função significativa na produção 

pesqueira na zona costeira, sendo fundamentais para o desenvolvimento de atividades 

sócio-econômicas associadas à pesca artesanal e à exploração sustentável dos recursos 

renováveis costeiros. MAIA et. al (2006) 

 Esse ecossistema é muito importante para o homem, fornecendo uma variedade 

de bens e serviços tais como a extração de recursos para subsistência, para tratamento 

de enfermidades, turismo, aquicultura, entre outros. Algumas comunidades ainda mantêm 

grande dependência de recursos oferecidos pelos manguezais. A flora desse 

ecossistema muitas vezes é utilizada como matéria-prima para a elaboração de produtos 

ou como recurso direto, como é o caso do mangue vermelho (Rizophora mangle), 

fornecedora de tanino e madeira. As árvores de Avicennia sp. são também utilizadas para 

a construção de canoas de tronco único e como flora medicinal. Para alimentação, a 

fauna que vive ou visita este ecossistema é muito importante. A pesca artesanal de 

peixes e crustáceos é uma atividade bastante realizada, proporcionando aos habitantes 

litorâneos seu sustento comercial ou parte dele. SCHAEFFER-NOVELLI & CINTRÓN 

(1986) 

  Segundo MAIA (op cit) a riqueza de nutriente fornecida pelo excesso de matéria 

orgânica em decomposição torna o manguezal um local de alimentação garantida para 

diversas espécies marinhas. Além disso, é considerado um ambiente protegido para que 

tais espécies utilizem-no para reprodução. No entender de FARIAS et al. (2008) o 

ecossistema manguezal apresenta condições favoráveis à alimentação, proteção e 

reprodução de espécimes, funcionando como instrumento regulador do equilíbrio da 

cadeia trófica, contribuindo para a transformação das matérias orgânicas em valor 

ecológico, social e econômico. 

 Uma abordagem feita por KOURY (2003) mostra que por muito tempo as áreas 

de manguezais foram consideradas locais inóspitos, sem serventia, habitado por 

mosquitos, com odor desagradável. No entanto, felizmente, essa maneira de descrever 

os manguezais foi sofrendo alterações ao longo dos últimos anos, a partir de um maior 

conhecimento dos benefícios fornecidos por esse ecossistema. Atualmente os antigos 

―locais inóspitos‖ são mais adequadamente conhecidos como "raízes do mar", "floresta 

tropical anfíbia", ou mesmo de "berçário litorâneo". Este ecossistema é levado em conta 
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por suas particulares características naturais, bem como pelo fato de abrigarem altos 

níveis de biodiversidade, o que é muito importante para a defesa da pesca artesanal e da 

ecologia marinha. 

               COELHO JUNIOR e SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000) listam algumas das 

importantes funções desempenhadas pelos manguezais: 1. Fonte de matéria orgânica 

particulada e dissolvida para as águas costeiras adjacentes, constituindo a base da 

cadeia trófica com espécies de importância econômica e/ou ecológica; 2. Área de abrigo, 

reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas, estuarinas, e 

terrestres, além de pouso de aves migratórias; 3. Proteção da linha de costa contra 

erosão, assoreamento dos corpos de água adjacentes, prevenção de inundações e 

proteção contra tempestades; 4. Manutenção da biodiversidade da região costeira; 5. 

Absorção e imobilização de produtos químicos (por exemplo, metais pesados), filtro de 

poluentes e sedimentos, além de tratamento de efluentes em seus diferentes níveis; 6. 

Fonte de recreação e lazer, associada a seu apelo paisagístico; 7. Fonte de proteína e 

produtos diversos, associados à subsistência de comunidades tradicionais que vivem em 

áreas vizinhas aos manguezais. 

Uma pesquisa realizada da região do Golfo da Califórnia pode assegurar a 

enorme importância dos manguezais para a ecologia e a economia. Os resultados dessa 

pesquisa mostraram que os desembarques da pesca estão positivamente relacionados 

com a abundância dos manguezais (gráfico1). Espécies de peixes e caranguejos que 

utilizam os manguezais representam 32% do desembarque da pesca de pequena escala 

na região. Os desembarques anuais observados entre 2001 e 2005 no Golfo da Califórnia 

foi em média de 11.600 toneladas e esta produção gerava uma renda média anual de 

$19 milhões de dólares para os pescadores das 13 regiões estudadas. O valor anual dos 

serviços prestados para a pesca por quilômetro de franja de manguezal foi em torno de $ 

25.149 dólares. ABURTO-OROPEZA et. al (2008) 

O grande problema socioambiental que envolve os manguezais é a ação humana 

nesse ecossistema. Toda a abundância de recursos encontrada nele atrai diferentes 

grupos de pessoas que, por diversos motivos, passaram a explorá-los. Acredita-se que 

no passado os piratas usavam estes locais como esconderijo. Muito depois, com a 

colonização, os novos habitantes tiveram que se adaptar à nova realidade, fazendo, de 

início, um uso sustentável dos recursos oferecidos por este ecossistema. Atualmente, 

com os altos índices de exclusão social, várias comunidades de pescadores e 
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pescadeiras, em todo o litoral brasileiro, utilizam os manguezais, como um meio de 

sobrevivência. VANNUCCI (1999). 

 

 

Gráfico 1 - Relações entre desembarques da pesca e valor econômico  

contra a superfície de franja de mangue no Golfo da Califórnia. (linha sólida, modelo; linha 

tracejada, 95% intervalo de confiança). ABURTO-OROPEZA et al. (2008) 

 

  Nos últimos 20 anos, nos manguezais da América Latina, o índice de 

desmatamento foi de 20 a 65% (SUMAN, 1994). O autor discute as possíveis causas 

para esse alto índice de destruição do ecossistema, enumerando alguns dos fatores que 

contribuem com esta devastação, tais como aterros para agricultura, pecuária e 

construção civil; criação de camarão em cativeiro, extração de madeira, pesca excessiva, 

entre outros. 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

35 

      Todas essas atividades, em diferentes níveis, são depredatórias e comprometem 

a sobrevivência dos manguezais. A carcinicultura, por exemplo, é uma atividade que vem 

crescendo muito nos últimos anos no Nordeste brasileiro e para isso, muitas áreas de 

manguezal foram destruídas para dar lugar aos viveiros de criação de camarão, além 

disso, a água dos tanques, quando trocada, é lançada em direção ao mar sem qualquer 

tratamento (KAMPEL et al., 2005). Outra atividade que vem se destacado é a construção 

civil. Devido ao aumento da densidade demográfica, dirigentes de cidades do sudeste e 

do nordeste do Brasil argumentam a favor da necessidade de desmatar e aterrar os 

manguezais para a construção de moradia, marinas, portos, indústrias e rodovias. Estes 

locais por serem litorâneos, são altamente valorizados. LACERDA (2002) 

 

 

Figura 10 – Área de manguezal e apicum transformada em fazenda de camarão (cerca) 

Foto: Débora Cavalcanti, julho 2009. 

 

              Nas áreas costeiras, o desafio da sustentabilidade está, principalmente, em 

como conciliar a expansão urbana com a conservação e o uso sustentável. Uma 

realidade extremamente necessária é o da conservação das áreas de mangue, 

importantes para as cadeias da diversidade biológica e apontadas, em muitos estudos, 

como um dos ecossistemas que mais fornece bens e serviços ao homem. Praticamente 
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todos os manguezais da área costeira do Brasil estão sob graves ameaças, seja por 

causa da expansão urbana, seja por projetos turísticos inadequados. LACERDA (2002) 

   Uma das formas de se conter o avanço das cidades, em áreas de mangal, é a sua 

proteção de forma legalizada. No Brasil, desde 1965, através do Código Florestal (Lei 

4771/65), os manguezais são considerados área de preservação permanente (APP). Na 

década de 1980, ele obteve proteção através da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

6.938/81), que objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, bem como a Lei 7.661/88, que dispõe do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro. Mais recentemente, através da Resolução do CONAMA 303, de 

2002, foram apresentados os parâmetros, as definições e os limites das Áreas de 

Preservação Permanente. 

 

5. Caracterização do ambiente de estudo: O manguezal do Acaraú 

 

 A origem do topônimo Acaraú é indígena, sendo resultado da fusão de "Acará" 

(Garça) e "Hu" (Água), significado, portanto, ―Rio das Garças‖, e é um município brasileiro 

do estado do Ceará. Localiza-se próximo à foz do rio de mesmo nome. A cidade 

sobrevive da pesca, agricultura e da pecuária. Seus distritos são: Acaraú, Aranaú, 

Juritianha e Lagoa do Carneiro. Acaraú fica a 255 km de Fortaleza, capital do estado, 

com acesso pela CE-085, BR-222, seguindo pela CE-354 e pelas BR 402 e 403 

(wikipedia.org) É no estuário do Rio Acaraú que se encontra o manguezal utilizado como 

local de pesquisa no presente trabalho (Figura 11). 

 O ecossistema manguezal do Rio Acaraú possui uma importância fundamental 

para a produção pesqueira da região costeira oeste do Estado. Estudos realizados por 

SILVA (1998) relataram que conforme pesquisas realizadas pelo Laboratório de Ciências 

do Mar - LABOMAR (UFC) cerca de 65% dos peixes marinhos do litoral cearense tem 

seu ciclo biológico vinculado ao manguezal, seja como abrigo temporário, alimentação ou 

área de produção. MEIRELES & SILVA (2003) 

 

http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1988-007661/1988-007661.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Acara%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
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Figura 11 - Localização regional da área de estudo, Acaraú – CE. 

Fonte: www.embrapa.br (Imagens de satélite LANDSAT, 2000) 

  

 

 Os aspectos geológicos e geomorfológicos da planície costeira associados ao 

baixo curso do rio Acaraú foram definidos por MEIRELES et al.(2007). Caracterizaram 

componentes ambientais vinculados ao ecossistema para evidenciarem a diversidade de 

elementos geoambientais que compartilham a inter-relação dos processos e fluxos de 

energia, essenciais para a continuidade do manguezal fortemente impactado pela 

carcinicultura (figura 12). 

O local da pesquisa corresponde a uma área habitada pela comunidade Curral 

Velho, pertencente ao município do Acaraú, que nos últimos anos teve a instalação de 

duas grandes fazendas de camarão nas redondezas da comunidade. Essa região está 

localizada no litoral noroeste do Estado do Ceará, na latitude 2° 53‘ 08‖ e longitude 40° 

07‘ 12‖ Norte. Seus limites correspondem ao Norte o Oceano Atlântico, ao Sul os 

municípios de Marco, Morrinhos e Amontada, a Leste o município de Itarema e ao Oeste 

os municípios de Cruz e Bela Cruz. IBGE (2007) 
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Figura 12 - Aspectos geomorfológicos, geológicos e manguezal 

Fonte: (IBAMA, 2005 adaptado por Débora Cavalcanti) 

 

Suas características climáticas envolvem um clima Tropical Quente semi-árido 

com pluviosidade média de 1.139,7 mm, temperatura média de 26° a 28° graus e um 

período chuvoso de janeiro a abril. Seu relevo é representado pela Planície Litorânea e 

por Tabuleiros Pré-Litorâneos, os solos são considerados aluviais, rico em areias 

quartzosas marinhas. A vegetação é composta pelo complexo vegetal da zona litorânea, 

floresta mista dicótilo-palmácea (Carnaubal), Floresta Perenifólia Paludosa Marítima, o 

mangue (não perde suas folhas e vive em ambientes inundados por água salobra). 

IPECE (2007) 

Com relação aos aspectos demográficos e sociais da região do Acaraú, os dados 

mais recentes correspondem aos de 2000. Nessa época a população era de 45.968, com 

perspectiva para chegar a 51.528 em 2006. A maior parte da população se concentra na 

zona rural da região. Dos 208 Hospitais do Estado, apenas um está localizado no 

município do Acaraú. A taxa de mortalidade infantil medida em 2005 foi de 2,47%, acima 

do limite de 1% estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Na Educação, o 
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ensino administrado pelo município abrange cerca de 75% dos estudantes da região, 

dispondo de 68 escolas públicas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi medido 

apenas em 2000 e foi de 0,617 (quando o IDH de um país está entre 0,500 e 0,799, é 

considerado médio). Já o Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R), que foi 

medido mais recentemente em 2005 teve um valor de 0,4321. O PIB total a preços de 

mercado em 2006 foi de R$ 159.221,00. A agropecuária, que inclui a carcinicultura, 

contribuiu com cerca de 20,6% do PIB total. IBGE (2007) 

 

6. A carcinicultura 

 

6.1. A carcinicultura no Brasil e no Mundo 

 

 A carcinicultura, cultivo de camarão em cativeiro, é uma atividade realizada na 

região litorânea, e que teoricamente surgiu como ―solução‖ à deficiência do recurso 

pesqueiro no mar, suprindo o mercado nacional e internacional. A carcinicultura marinha 

mundial vem crescendo bastante nos últimos anos, atraída pela demanda dos principais 

mercados, como o Europeu, o Japonês e dos EUA. A grande lucratividade dessa 

atividade atrai investimentos para seu desenvolvimento, em especial nos países em 

desenvolvimento da Ásia e América Latina, onde atualmente se concentra a maior parte 

da produção mundial de camarão marinho cultivado. Essa atividade é preferencialmente 

realizada nas áreas de manguezal, uma vez que são locais que recebem matéria 

orgânica e outros componentes oriundos do continente e do mar, além daqueles 

produzidos pela flora e fauna local, que dão suporte as ricas associações bênticas, que, 

por sua vez, constituem o principal integrante da dieta de peixes e crustáceos que 

utilizam essa área de criação. Tudo isso somado as condições ambientais de regiões 

tropicais, os mangues constituem áreas muito cobiçadas para a carcinicultura. PÁEZ-

OSUNA (2001) 

O Quadro a seguir mostra os principais países produtores de camarão em 

cativeiro no mundo e revela que a maioria deles está em via de desenvolvimento, 

fortemente endividados e com elevados níveis de pobreza, mas que ao mesmo tempo, 

desfrutam de ecossistemas costeiros tropicais com rica biodiversidade. Esse 

desenvolvimento também tem relação estreita com a quantidade de financiamentos 

destinados ao setor produtivo da carcinicultura. A Indonésia converteu cerca de 34.000 

hectares de Tambak — sistemas tradicionais de cultivo — em sistemas intensivos de 
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produção de camarão, por exemplo, com financiamento do Banco Mundial, da ordem de 

50 milhões de dólares. Inúmeros casos semelhantes puderam ser verificados nas 

Filipinas, Taiwan, China, Índia. MEIRELES et al. (2007) 

 

 

Principais 
países 

produtores 

2002 2003 

Produção 
(T) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produtividade 
(Kg/ha/ano) 

Produção 
(T) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produtividade 
(Kg/ha/ano) 

China 337.000 243.600 1.383 370.000 257.000 1.440 

Tailândia 250.000 64.000 3.906 280.000 64.000 4.375 

Vietnã 195.000 480.000 406 220.000 500.000 440 

Indonésia 164.000 200.000 820 168.000 200.000 840 

Índia 145.000 186.000 780 160.000 195.000 821 

BRASIL 60.128 11.016 5.458 90.190 14.824 6.084 

Equador 64.875 125.000 519 81.000 130.900 619 

Bangladesh 63.164 144.202 438 60.000 145.000 414 

México 28.250 26.000 1.087 38.000 27.500 1.382 

Malásia 20.000 20.500 976 21.000 20.900 1.005 

Outros 127.829 141.782 902 141.810 146.466 968 

Total  1.455.246 1.642.100 886 1.630.000 1.701.590 958 

 

                            Quadro 1 – Produção mundial de camarão cultivado – 2002/2003  

 Fonte: ABCC (2004) 

 

 

De acordo com um estudo feito pelo IBAMA (2005), ainda que a atividade tenha 

dado iniciado no Brasil no início da década de 1970, no Rio Grande do Norte, somente 

após a utilização do camarão do pacífico, o Litopenaeus vannamei, espécie exótica, que 

possui uma capacidade de adaptação às mais variadas condições e locais de cultivo, é 

que um crescimento mais intenso ocorreu no Brasil. No entanto, esse crescimento se deu 

de forma desordenada, sem regulamentação e com forte incentivo governamental, 

gerando diversos impactos socioambientais graves, do mesmo modo como aconteceu 

nos países do sudeste asiático. Ainda nesse estudo se pode ver que a consolidação da 

tecnologia de reprodução e engorda, o alcance da auto-suficiência na produção de pós-
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larvas, a oferta de uma ração de qualidade e o despertar do setor produtivo para a 

importância da qualidade do produto final direcionaram a carcinicultura ao mercado 

externo, com condições de demanda e preço altamente favoráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Litopennaeus vannamei. 

Fonte: Foto de Luciana Queiroz, 2004. 

 

 

Na segunda metade da década de 90 foi criado no Brasil o Departamento de 

Pesca e Aquicultura – DPA dentro do Ministério da Agricultura.  Com esse acontecimento 

a carcinicultura veio a se tornar uma política de desenvolvimento viabilizada pelos bancos 

públicos, como Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES e Banco do 

Nordeste – BNB. Tudo isso somado à produção técnico-científico e a lógica do 

agronegócio de que essa atividade deveria ser incentivada com apoio financeiro pelo 

Estado brasileiro, fez da carcinicultura um negócio com crescimento exponencialmente 

surpreendente. A carcinicultura a partir deste momento passa a ser tratada como uma 

política pública e ganha maior expressão após a criação da Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca. IBAMA (2005) 

Em 2003 o cultivo de camarão atingiu 90.190 toneladas, um crescimento 24 vezes 

maior da atividade que posicionou o Brasil no sexto lugar na produção mundial de 

camarão em cativeiro e primeiro lugar no mundo em produtividade, posição antes 

ocupada pela China. ABCC (2005) 
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Itens/Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Crescimento 

(%) 

Área de 
viveiros em 

ha 
3.548 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 16.598 

367,81 
(2004) 

Produção 
em ton. 

3.600 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 75.904 2.405 (2003) 

Produtivida
de 

Kg/ha/ano 
1.015 1.680 1.680 4.000 4.706 5.458 6.084 - 499 (2003) 

 

Quadro 2 - Histórico do crescimento da atividade de carcinicultura no Brasil em 1997 e 2004. 

Fonte: ABCC (2005). 

 

Segundo estatísticas elaboradas pela Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará – FIEC (2006), os estados brasileiros líderes em exportação de camarão cultivado 

são: Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Pernambuco e Bahia (Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Exportações (U$) Brasileiras de camarão em 2005. 

Fonte: FIEC, 2006 
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Mesmo diante do prognóstico da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão 

(ABCC) de continuidade desta tendência de crescimento, onde se previa uma ocupação 

de 30.000 ha até 2007, no final de 2003 alguns acontecimentos apontaram numa outra 

direção. Em 2004, a produção de camarão revelou uma queda de 90.190 toneladas para 

75.904. ABCC (2005) 

Segundo o Ministério da Agricultura, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

(2004) in IBAMA (2005), após essa fase de crescimento exponencial, com investimentos 

do setor privado e estatal, a carcinicultura entrou numa fase de desaceleração do 

desenvolvimento. Essa etapa corresponde ao que o país vive atualmente, após a 

consolidação da tecnologia de reprodução e engorda, a da auto-suficiência na produção 

de pós-larvas, a utilização de uma ração de qualidade e o acordar do setor produtivo para 

a importância da qualidade do produto final. No entanto, a baixa do dólar e o aumento da 

fiscalização provocaram uma fase de decréscimo. 

Esta queda também foi associada a uma doença que afetou grande parte da 

produção de camarão no Nordeste Brasileiro, causando perdas econômicas graves 

através da mortalidade nas fazendas de camarão no inicio do ano de 2003, nos estados 

do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte (IBAMA, 2005). Fato semelhante a esse também 

ocorreu em países como Taiwan, China, Indonésia, Índia, Equador, Honduras e México, 

que sofreram graves problemas econômicos e ambientais relacionados com outras 

doenças no camarão. PAEZ- OZUNA (2001)  

Uma das justificativas para o início do declínio na produção a partir de 2003 foi o 

surgimento de doenças como a mionecrose infecciosa (Myonecrosis Infectious Vírus – 

IMNV) e a mancha branca (White Spot Syndrome Virus – WSSV), que de alguma forma 

influenciaram na produção, através da consequênte mortandade de camarões.  

A fiscalização mais efetiva associada à legislação ambiental e as exigências para 

aquisição das licenças são também fatores que desaceleraram o crescimento da 

atividade. Segundo os próprios empresários do ramo esses fatores encarecem a 

produção e diminuem assim os lucros. O diagnóstico IBAMA (2005) realizado no Ceará 

verificou que dos 245 projetos de carcinicultura existentes no Ceará - seja em fase de 

instalação, em operação ou desativados, 51,8% estão irregulares e 79,5% apresentam 

interferência em Áreas de Preservação Permanente (APP) em margens de rios e 

manguezais. Isso mostra que apesar das exigências da legislação, o cumprimento das 

leis ambientais ainda não é levado tão a sério dentro do setor. 
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O quadro a seguir, elaborado pela ABCC (2005) mostra uma comparação entre os 

anos de 2003 e 2004, na produção, área de produção e número de empreendimentos 

entre os estados brasileiros produtores de camarão. É possível verificar que o Nordeste é 

a região com maior intensidade da atividade, sendo o Rio Grande do Norte e o Ceará os 

Estados em que a carcinicultura é mais desenvolvida. No entanto, é possível perceber 

também, que a produção em praticamente todos os Estados sofreu redução, mesmo com 

o aumento de área produtiva e do número de empreendimentos. 

 

 

Estado 

2003 2004 

Nº de 
empreendimentos 

Área em 
prod. (ha) 

Prod. 
(ton) 

Nº de 
empreendimentos 

Área em 
prod. 

(ha) 

Prod. 
(ton) 

Rio Grande 
do Norte 

362 5.402 37.473 381 6.281 30.807 

CEARÁ 185 3.376 25.915 191 3.804 19.405 

Bahia 42 1.737 8.211 51 1.850 7.577 

Santa 
Catarina 

62 865 3.251 95 1.361 4.267 

Pernambuco 79 1.131 5.831 98 1.108 4.531 

Piauí 16 688 3.309 16 751 2.541 

Paraíba 66 591 3.323 68 630 2.963 

Sergipe 54 398 957 69 514 2.543 

Espírito 
Santo 

10 103 370 12 103 370 

Maranhão 19 306 703 7 85 226 

Pará 6 159 324 5 38 242 

Alagoas 2 15 130 2 16 102 

Rio Grande 
do Sul 

1 4 3 1 8 20 

Total 905 14.828 90.190 997 816.598 75.904 

 

Quadro 3 - Dados da carcinicultura brasileira nos anos de 2003 e 2004 por Estado produtor. 

Fonte: ABCC (2005). 
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6.2. O processo produtivo 

As etapas da cadeia produtiva do cultivo de camarão em cativeiro envolvem uma 

sequência de ações. Queiroz (2007): 

Etapa 1. Larvicultura: Laboratório onde são produzidas as pós-larvas, que 

correspondem ao camarão que está pronto para ser levado para a fazenda de engorda – 

berçários e viveiros. 

Etapa 2. Fazenda de engorda: Nesta etapa as pós-larvas produzidas na etapa um são 

transportadas para ―berçários‖, ou seja, tanques preparados para a pré-engorda, que 

depois são transferidos para os viveiros de engorda.  

2.1. Abastecimento dos viveiros: fase de abastecer os viveiros com as pós-larvas de 

camarão para engordá-los. 

2.2. Rotinas de engorda da fazenda: corresponde a verificação da concentração de 

oxigênio dissolvido e temperatura, salinidade e nível de água dos viveiros, pH, 

alcalinidade e dureza, nitrito e amônia total e transparência da água. 

2.3. Biometria: acompanhamento do crescimento. 

2.4. Arraçoamento: fase de alimentação dos camarões nos viveiros com ração industrial. 

2.5. Despesca dos viveiros: A despesca é um procedimento dentro da cadeia produtiva 

do camarão. Corresponde a coleta dos camarões nos viveiros e tem início com a abertura 

das comportas seguida da retirada do camarão e imersão deste em uma solução de água 

com metabissulfito de sódio para alimentos em uma concentração de 7 a 9% em volume, 

a uma temperatura próxima de 0oC, durante um período de 12 a 15 minutos. 

2.6. Calagem: A aplicação de calcário, ou dolomítico é feita com o objetivo de corrigir o 

pH do solo. Essa prática é indicada para os viveiros no litoral, a partir da análise do pH. 

Entretanto, o que o autor ressalta é que na maioria das fazendas estudadas, a aplicação 

é feita sem a realização prévia de análise do solo. A aplicação de cal virgem ou cal 

hidratada também é realizada para eliminar ovos de peixes, macrófitas e outros animais 

que poderão concorrer com o camarão pelo alimento e pelo oxigênio quando for iniciado 

um novo ciclo. 
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Etapa 3. Beneficiamento: etapa final da cadeia produtiva do camarão em cativeiro, 

iniciando o seu funcionamento logo após a despesca nas fazendas. Esta etapa é 

composta de várias fases que são as fases de: recepção, câmara de espera (em alguns 

casos o lote de camarão a ser beneficiado pode não passar por esta fase), controle de 

qualidade, classificação, congelamento, embalagem e expedição.  

6.3. Legislação e licenciamento ambiental relativos a carcinicultura no Brasil 

 

O primeiro documento legal a referir-se ao mangue foi a Lei nº 4.771/65, 

denominado Código Florestal Brasileiro que surgiu com o objetivo de proteger 

permanentemente parte a vegetação nativa no território brasileiro. Para isso, classificou 

como áreas de preservação ambiental permanente (APP) as formações arbóreas que 

protegem os cursos d'água, as encostas e elevações, as restingas fixadoras de dunas e 

as estabilizadoras de mangue. 

Em 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938/81, o Licenciamento Ambiental 

tornou-se obrigatório em todo o território nacional Brasileiro e as atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras passaram a não poder funcionar sem o devido licenciamento. 

Desde então, as empresas que venham a funcionar sem a Licença Ambiental estão 

sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes 

Ambientais, instituída em 1998: advertências, multas, embargos, paralisação temporária 

ou definitiva das atividades. 

Existe uma legislação ampla no Brasil que rege a atividade da carcinicultura. Essa 

legislação atua determinando as áreas de proteção ambiental permanente (APP), as 

regras de utilização da água, da introdução e cuidados de espécies exóticas, do tamanho 

do empreendimento e tantas outras exigências, que na maioria das vezes não são 

cumpridas. A regulamentação do licenciamento para a atividade da carcinicultura veio a 

se concretizar com a Resolução CONAMA nº 312 de 10/10/02. Nesse contexto, foram 

geradas duas correntes técnicas com opiniões divergentes quanto ao grau de poluição e 

impacto provocados pela carcinicultura marinha: uma favorável à implantação da 

atividade em bases sustentáveis, e outra terminantemente contrária a utilização de 

manguezais. ARARIPE, et al. (2006) 

 A Resolução CONAMA nº 312/02 considera a fragilidade dos ambientes costeiros, 

em especial do ecossistema manguezal e por isso sua utilização deve se dar de modo 

sustentável. Ela aborda a importância ambiental dos manguezais proibindo 
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permanentemente a carcinicultura nesse ecossistema e considera que as áreas de 

manguezais, já degradadas por projetos de carcinicultura, são passíveis de recuperação. 

Ainda nesta Resolução, os empreendimentos individuais de carcinicultura em áreas 

costeiras foram classificados em três categorias, pequeno, médio e grande porte, de 

acordo com a dimensão efetiva de área inundada. Para empreendimentos de grande 

porte ficou obrigatória a realização de EIA/RIMA para obtenção de licença. Essa 

exigência ficou abrangente aos empreendimentos de médio porte, caso seja necessário. 

Segundo seu artigo 6ª, as áreas propícias à atividade de carcinicultura serão definidas no 

Zoneamento Ecológico-Econômico, ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de 

Meio Ambiente e em conformidade com os Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de 

Gerenciamento Costeiro. A Resolução ainda ressalta os três tipos de licença exigidos 

para a carcinicultura: licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação 

(LO), emitidas pelo órgão licenciador responsável, que pode ser IBAMA ou órgão 

estadual de meio ambiente. 

 Apesar da Resolução CONAMA 312/02, no caso específico do Estado do Ceará, a 

legislação ampara a utilização de 80% do setor de apicum. A Resolução n° 02/2002 do 

COEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente - (27 de março de 2002) em seu Art. 

1°inciso XI, define apicum como: 

 

“Ecossistema de estágio sucessional tanto do manguezal como 

do salgado, onde predomina solo arenoso e relevo elevado que 

impede a cobertura dos solos pelas marés, sendo colonizado 

por espécies vegetais de caatinga e/ou mata de tabuleiro”.  

(Trecho da Resolução COEMA, 02/02) 

 

 

Fica evidenciado na Resolução acima citada que o apicum não se constitui parte 

integrante do manguezal e, portanto não pode ser considerada APP, permitindo assim o 

desenvolvimento de atividades como a carcinicultura nesses ambientes.  

Dessa forma é possível constatar que ainda se necessita um maior consenso nas 

definições de manguezal, APP, e assim das áreas permissíveis para a prática da 

carcinicultura. Isso seria um primeiro passo para a minimização dos conflitos sociais e 

ambientais que envolvem essa atividade.  
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7. Resultados  

 

7.1 - Os impactos causados pela carcinicultura  

 

 Depois de uma extensiva análise bibliográfica foi possível verificar os grandes 

problemas causados pela atividade da carcinicultura nos manguezais do Brasil e do 

Mundo. Um dos grandes problemas causados pela carcinicultura é a questão dos 

impactos provocados por ela caso a atividade não seja desempenhada de forma 

adequada, cumprindo as leis ambientais, o que não ocorre na maior parte dos casos. A 

escolha de locais impróprios para o desenvolvimento desta atividade, associada a um 

manejo inadequado agrava seu potencial poluidor já que o aporte excessivo de matéria 

orgânica em locais de baixa hidrodinâmica pode ultrapassar sua capacidade de 

mineralização, que tenderá a se acumular no sedimento e provocar uma consequente 

eutrofização do ambiente (TROTT et al., 2004). Segundo JOVENTINO (2006) dentre as 

diversas modalidades de aquicultura, a carcinicultura é a atividade que mais tem 

chamado a atenção dos ambientalistas e pesquisadores no Brasil devido à intensidade 

dos impactos socioambientais dela oriundo. 

No Brasil a associação do clima favorável e o domínio das novas tecnologias de 

produção, colocam o país como um dos principais produtores de camarão das Américas 

(POERSCH, 2004). Este setor do agronegócio é relativamente novo, mas já apresenta 

grande expansão, cujo crescimento registrado na última década foi de 20% ao ano 

(LACERDA et al., 2006); entretanto, apesar das vantagens econômicas e de inicialmente 

ter sido considerada inicialmente como uma das atividades do setor primário de baixo 

impacto ambiental, sérios danos ambientais têm sido reportados em decorrência desta 

atividade. ALONSO-RODRIGUES & PAÉZ-OZUNA (2003) 

JOVENTINO (op. cit.) retrata que apesar do avanço expressivo da atividade 

durante os últimos anos, tanto em termos econômicos quanto tecnológicos, vale ressaltar 

o quanto a indústria da carcinicultura tem enfrentado de problemas relacionados com o 

meio ambiente. No Ceará estes problemas vão desde a instalação dos empreendimentos 

em áreas proibidas por Lei, irregularidades quanto ao licenciamento ambiental, até danos 

provocados pelos lançamentos dos efluentes sem o tratamento prévio nos estuários, rios 

e lagoas, passando pela introdução de espécies exóticas no ambiente, salinização do 

solo e lençóis freáticos, disseminação de doenças, entre outros. 
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Outro relevante problema causado pela carcinicultura é a relação do cultivo de 

camarões marinhos com a produção de efluentes com elevada carga orgânica e de 

partículas em suspensão e nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo (BURFORD et 

al., 2003), resultado, basicamente, dos restos de alimento fornecido aos camarões 

(ração), excreção, e fertilizantes. As consequências destes efluentes nos estuários 

podem causar diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido, eutrofização, 

contaminação e alteração da biodiversidade aquática (JACKSON et al., 2004). Segundo 

LORENZEN et al. (1987) deve-se considerar ainda que o provável aporte de matéria 

orgânica proveniente dos restos metabólicos e, especialmente, de ração dada aos 

camarões, pode contribuir para a redução da qualidade do sedimento criando um 

ambiente desfavorável à sobrevivência dos organismos bentônicos. 

ALONGI et al. (1999) também aborda essa problemática e afirma que a 

intensificação dos processos de decomposição causada pelo acúmulo de matéria 

orgânica no sedimento, frequentemente rege a qualidade de água nesses ambientes, 

resultando em uma diminuição do oxigênio na coluna d‘água e tornando os sedimentos 

anóxicos. Os processos anaeróbicos de decomposição são favorecidos aumentando, 

assim, a produção e liberação na coluna d‘água de compostos tóxicos reduzidos, como 

amônia, sulfetos. 

 Problemas como os elencados acima, associados à falta de conhecimento dos 

processos biogeoquímicos, têm causado intensa preocupação em muitos países onde 

são desenvolvidas atividades aquícolas, em especial a carcinicultura. HINRICHORASEN 

(1998) 

 Os principais danos ambientais relacionados com a carcinicultura listados por 

IBAMA (2005); Meireles (2004); Meireles & Vicente da Silva (2003); Coelho Jr. e 

Schaeffer-Novelli et al. (2000): desmatamento do manguezal, da mata ciliar o do 

carnaubal, vegetação característica da região; extinção de setores de apicum; 

soterramento de gamboas e canais de maré; bloqueio do fluxo das marés; contaminação 

da água por efluentes dos viveiros e das fazendas de larva e pós-larva; salinização do 

aquífero;  impermeabilização do solo associado ao ecossistema manguezal, ao carnaubal 

e á mata ciliar; erosão dos taludes, dos  diques e dos canais de abastecimento e de 

deságue; empreendimentos sem bacias de sedimentação; fuga de camarão exótico para 

ambientes fluviais e fluviomarinhos; redução e extinção de  habitats de numerosas 

espécies; extinção de áreas de mariscagem, pesca e captura de caranguejos; 
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disseminação de doenças (crustáceos); expulsão de marisqueiras, pescadores e   

catadores  de caranguejo de suas áreas de trabalho; dificultar e/ou impedir acesso ao 

estuário e ao manguezal; exclusão das comunidades tradicionais no planejamento 

participativo; doenças respiratórias e óbitos com a utilização do metabissulfito; pressão 

para compra de terras; desconhecimento do número exato de fazendas de camarão; 

inexistência de manejo; não definição dos impactos cumulativos e biodiversidade 

ameaçada. 

 Um fator extremamente importante que deve ser levado em consideração antes 

de se iniciar um projeto de carcinicultura é fazer um prévio estudo da área onde será 

implantada a estrutura das fazendas. Dados de profundidade, circulação e aporte de 

nutrientes, ventos, entre tantos outros, são relevantes para se fazer algo dentro do que o 

ambiente possa suportar. No entanto, para assegurar o efetivo desenvolvimento da 

aquicultura costeira, os critérios para seleção da área de cultivo não devem ser baseados 

apenas em aspectos biofísicos, mas também em aspectos socioeconômicos (NATH et. 

al., 2000). A garantia de um bom desenvolvimento na perspectiva de um bom 

gerenciamento costeiro deve assegurar o uso racional dos recursos naturais, minimizar 

os conflitos sobre os múltiplos usos dos recursos, preservar e proteger a integridade do 

ecossistema e distribuir os benefícios econômicos derivados com maior equidade (CHUA, 

1997). Para garantir a integração da indústria aquícola na economia costeira, dentro da 

perspectiva do gerenciamento costeiro integrado (GCI), devem ser feitos estudos de 

impacto ambiental (EIA) e o respectivo licenciamento ambiental, o monitoramento da 

qualidade da água, do solo, avaliação das alterações na fauna local entre outros (BARG, 

1992). Esses cuidados na maioria das vezes não são levados em consideração e a 

instalação das fazendas gera conflitos sociais graves entre as comunidades ribeirinhas, 

fato que pode ser constatado na comunidade de Curral Velho.  

 O quadro a seguir mostra um resumo dos impactos ambientais provocados por 

atividades desenvolvidas nas diferentes fases da implantação de um projeto de 

carcinicultura até o fechamento da fazenda. É possível conhecer as causas e 

consequências de ações tomadas na elaboração e implantação de um empreendimento 

de cultivo de camarão. 
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Fase Causas Efeitos 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o

 

Destruição de áreas úmidas 

 

 

Conversão de áreas 

agricultáveis e de planícies 

salinas 

Perda de habitats e áreas berçário; erosão costeira; 

redução na captura de espécies comercialmente 

importantes; acidificação; alteração nos padrões de 

drenagem d‘água. 

Salinização do solo e alteração nos padrões de 

drenagem de água. Alteração nos padrões de 

drenagem de água 

O
p

e
ra

ç
ã
o

 

Captura de larvas na natureza* 

 

Descarte de efluentes dos 

viveiros 

 

Escape dos indivíduos dos 

viveiros 

 

Introdução e disseminação de 

Doenças 

 

Descarte de substâncias 

Químicas 

 

Intrusão de água salina 

 

Disposição de sedimentos  

Declínio nos estoques nativos e em sua 

biodiversidade; 

Deterioração da qualidade da água no corpo 

receptor (redução de oxigênio, luminosidade; 

alterações na macrofauna bentônica; e 

eutrofização) 

Introdução de espécie exótica, competição, 

destruição de habitats, predação 

 

Quebras de produção e infecção de populações 

nativas. 

 

Resistência a patógenos e efeitos desconhecidos 

em espécies que não a espécie-alvo 

 

 

Contaminação de aquíferos subterrâneos 

Lançamento de nutrientes, carga orgânica e 

substâncias químicas no ambiente. 

P
ó

s
-

o
p

e
ra

ç
ã
o

  

Abandono de área 

 

 

Competição com outros usos por espaço 

* - Não se aplica ao Brasil, pois a espécie cultivada (Litopenaeus vannamei) é exótica e as larvas 
são produzidas em laboratório. 
 

Quadro 4 – Causas e efeitos de ações relacionadas aos impactos ambientais da carcinicultura. 

Fonte: PAEZ-OZUNA (2001). 
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Segundo JUMA (1997), o déficit de nutrientes no ecossistema marinho promovido 

pela degradação do manguezal representou perdas anuais de aproximadamente 4,7 

milhões de toneladas de peixe e 1,5 milhões de toneladas de camarão marinho para a 

indústria pesqueira mundial, sem contar com os recursos e demais serviços que ainda 

não foram calculados (ostras, caranguejos, aves, proteção da costa, etc.). Além de servir 

como regulador dos estoques pesqueiros, segundo CHOUDHURY (1997), outros 

serviços fornecidos pelos manguezais são também essenciais e intimamente 

relacionados com a melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais 

costeiras e na manutenção da biodiversidade associada às zonas litorâneas e marinhas, 

tais como a proteção e conservação de habitats de fauna de natureza rara; sedimentação 

e ampliação de terrenos para aumentar a diversidade de habitats e da fauna e da flora; 

controle da ação das ondas e combate a erosão pelo amortecimento da energia das 

marés através das raízes das plantas do manguezal; aumento da capacidade de deter a 

intrusão salina em regiões mais interiores dos baixos cursos fluviais; capacidade de 

melhorar a inter-relação entre as cadeias alimentares estuarinas com diversos grupos 

vivos incluindo os arrecifes de corais, população bentônica e algas marinhas; capacidade 

de aumentar o fornecimento de detritos e com isso aumentar o desenvolvimento da 

pesca em geral e de incrementar as capturas de peixes nas proximidades da costa e 

aumento da capacidade para lutar contra os efeitos dos ciclones e das ondas de 

tempestade. 

 O Relatório do Milênio ou Avaliação Ecossistêmica do Milênio ONU (2005), um 

inventário global solicitado pela Organização das Nações Unidas, e realizado por 1.360 

cientistas de 95 países, teve como objetivo ―avaliar as consequências que as mudanças 

nos ecossistemas trazem para o bem-estar humano e as bases científicas das ações 

necessárias para melhorar a preservação e o uso sustentável desses ecossistemas e sua 

contribuição para o bem-estar humano‖. Este documento enfatiza que os ecossistemas 

devem ser encarados como provedores de serviços básicos à nossa sobrevivência, como 

a geração de alimentos, água potável, madeira, fibra, recursos bioquímicos e genéticos, 

manutenção da biodiversidade, bem como a formação de solos, controle de enchentes e 

erosão, regulação do clima, reciclagem de nutrientes, entre outros. A perda destes 

serviços providos pelos ecossistemas constitui uma grande barreira para se alcançar as 

Metas de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a pobreza, a fome e as doenças. O 

gráfico a seguir mostra a comparação dos benefícios econômicos entre ecossistemas 

convertidos e não convertidos, mostrando que manguezais podem ser mais rentáveis se 
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não convertidos, que propriamente a carcinicultura realizada nele. Nos casos estudados, 

apesar dos benefícios privados serem maiores nos ecossistemas convertidos, os 

benefícios líquidos para a sociedade com a gestão sustentável dos ecossistemas são 

muito maiores que aqueles dos ecossistemas convertidos. No caso dos manguezais, o 

estudo mostra que o cultivo de camarão na Tailândia tem um valor líquido de benefícios 

muito menor que o ecossistema intacto ou utilizado de forma sustentável. 

 

 

Gráfico 2 – Benefícios econômicos de práticas alternativas de gestão. 

Fonte: Traduzido da Avaliação Ecossistêmica do Milênio - World Resources Institute (2005) 
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7.2 - Uma vivência com a comunidade de Curral Velho:  

7.2.1 Primeiro Contato com a comunidade 

Cheguei à Comunidade de Curral Velho por volta das 16h30min horas do dia 18 

de março de 2009. Fui muito bem recebida pelas pessoas de lá que estavam reunidas na 

sede da associação dos moradores para discutir assuntos de interesse da comunidade. 

Foi muito bom ter chegado nesse momento uma vez que pude conhecer a organização 

da associação, bem como as principais discussões em pauta naquele momento. Após a 

reunião me apresentei a todos e falei-lhes da minha proposta de pesquisa numa 

abordagem dos aspectos sociais e ambientais entre a carcinicultura e a comunidade de 

Curral Velho. Eles gostaram bastante da proposta e inclusive se colocaram a disposição 

para ajudar-me no que fosse necessário. 

Depois desse primeiro contato iniciei as entrevistas com pessoas pré-

selecionadas por mim e pelo meu Orientador Jeovah Meireles, que pudessem 

representar a comunidade como um todo. O critério que levamos em consideração é que 

deveriam ser pessoas engajadas nas causas da comunidade, participantes ativos da 

associação dos moradores. Dessa forma quatro pessoas foram selecionadas para as 

entrevistas: A líder comunitária (Maria do livramento, a ―Mentinha‖, marisqueira), um 

pescador que hoje não pode mais trabalhar devido a um atentado que sofreu por parte 

dos carcinicultores (Seu Manuel de Paula, 48 anos, ex-pescador), um idoso da 

comunidade (Seu Francisco de Assis, 78 anos, ex-pescador) e um agricultor e pescador 

ainda em atividade (Seu João Jaime, 45 anos, pescador).  

Durante essa minha primeira estada em Curral velho pude conhecer a 

comunidade, passear pelas ruas, andar no manguezal, conversar com as pessoas de lá, 

participar da rotina deles. Isso foi muito importante para que eu pudesse conhecer de 

perto a realidade vivida pela comunidade, estreitando laços com a mesma. 

Hospedei-me na sede da associação dos moradores, que tem uma estrutura para 

receber turistas e pesquisadores. Esse primeiro contato me deixou muito entusiasmada 

para dar continuidade a minha pesquisa e fez com que nascesse uma relação de grande 

apreço e admiração de minha parte para com a comunidade de Curral Velho, pela luta e 

união pela preservação de seus manguezais e junto com eles, a manutenção de suas 

tradições. 
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Figura 15 – Sede da Associação dos Moradores da Comunidade de Curral Velho 

Foto: Débora, julho de 2009.  

 

7.2.2 - A continuação do trabalho: Conhecendo melhor a comunidade 

 Após a primeira visita seguiu-se uma série de outras idas a comunidade de Curral 

Velho para que fosse possível dar continuidade a pesquisa e me permitir cada vez mais 

conhecer a comunidade ainda melhor, colher dados sociais e ambientais, realizar 

incursões no ecossistema manguezal, registrar as atividades de subsistência, como 

também a história da luta da comunidade contra a carcinicultura na região e é isso que 

irei abordar a seguir. 

 A comunidade de Curral Velho é bem humilde, pequena, mas bastante organizada 

socialmente. Vive praticamente da pesca e da exploração de subsistência de produtos do 

manguezal, como peixes, crustáceos, moluscos. Tem sua história marcada pela 

resistência à destruição de seus manguezais, engajada nos movimentos sociais e na luta 

pelos seus direitos. A figura abaixo retrata um pouco do modo de vida tradicional 

comunitário, onde uma família se une para garantir a segurança alimentar de todos. O 

marisco pescado pelo pai ou pela mãe é em seguida selecionado e limpo por todos os 

integrantes da família. As crianças observam desde pequenas para aprender a atividade 

que fará parte do seu futuro e irá garantir o seu sustento. 
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Figura 16 - Família selecionando mariscos. 

Foto: Débora, Março de 2009. 

 

Na comunidade existe apenas uma escola, que é pública e não atende de forma 

satisfatória as necessidades dos estudantes uma vez que não possui estrutura física 

ideal, apenas auxilia no aprendizado, mas não garante uma boa educação que possa 

assegurar o ingresso nas Universidades Públicas. Segundo a líder comunitária Mentinha, 

o esforço dos professores é grande, mas a falta de estrutura física adequada, o 

pagamento de baixos salários e a falta de material didático dificulta a atuação dos 

profissionais de educação.  

Está presente na comunidade um posto de saúde que presta serviços básicos de 

consultas e exames, bem como tratamento dental. Ele funciona de 8:00 horas da manhã 

as 16:00 horas da tarde e conta com visitas diárias de um médico. O local em que está 

instalado o posto é uma casa alugada e a comunidade vem lutando para que a prefeitura 

construa um posto de saúde próprio. 

A comunidade de Curral Velho tem uma associação de moradores que conta com 

oitenta e quatro sócios e uma sede própria. Essa sede funciona como um centro cultura e 

de pesquisa, além de ser o local de reunião da comunidade. A associação foi criada com 

o objetivo de organizar a população de Curral Velho para impedir a expansão da 
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carcinicultura nos arredores da comunidade, áreas pertencentes ao ecossistema 

manguezal. Desde o seu surgimento a associação vem desenvolvendo ações culturais; 

projetos de preservação de seus manguezais, mantendo práticas antigas de pesca e 

mariscagem, sem derrubar as árvores do mangue; desenvolveu o artesanato e o turismo 

comunitário; tudo isso no intuito de fortalecer a comunidade como um todo e sua luta 

contra a carcinicultura. 

O lazer dos moradores se resume, para as mulheres, a conversa na calçada no 

entardecer, para os homens, o tradicional futebol de fim de semana. O apicum se 

transforma no campo de futebol e faz a diversão de jovens e crianças. Passeios nos 

manguezais e a praia também são atrativos para o lazer da comunidade. 

 

Figura 17 - Área de apicum usada para o futebol, de fim de tarde em Curral Velho. 

Foto: Débora, julho de 2009. 

 

Ao todo vivem cerca de quinhentas famílias na comunidade de Curral Velho. As 

casas são feitas de madeira e barro, outras de cimento e tijolo, mas todas muito simples. 

Energia elétrica e água encanada estão presentes em praticamente todas as residências. 

A coleta de lixo é feita regularmente pela prefeitura e saneamento básico não existe na 

comunidade.  

Segundo ―Mentinha‖, a líder comunitária, os carcinicultores prometiam, em seu 

discurso inicial, auxiliar a comunidade trazendo infraestrutura de qualidade, saneamento 

básico, desenvolvimento e progresso. No entanto, a comunidade de Curral Velho já 
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conhecia tal discurso, bem como as verdadeiras consequências sociais e ambientais 

advindas da carcinicultura, sendo, portanto contra a instalação das fazendas. Esta 

percepção também se fundamentou no conhecimento, por parte da entrevistada, de 

outras comunidades onde a carcinicultura não promoveu os tais benefícios prometidos. 

 

                     Figura 18 - Casas da comunidade de Curral Velho 

                                           Foto: Débora, abril 2009 

 

A pesca e a mariscagem são as atividades ainda bastante desenvolvidas nessa 

região, praticamente todas as famílias possuem alguém trabalhando com isso. As artes 

de pesca vão desde a milenar realizada pelos índios, até o uso de redes artesanais, 

como a linha e o manzuá. Segundo pescadores locais as espécies mais pescadas são: 

moréia, pacamom, robalo, entre outros. Hoje a pesca se encontra em decadência devido 

à destruição das áreas de mangue. Seu Jerônimo, pescador da comunidade, fala que nas 

despescas das fazendas de camarão a água que sai dos viveiros causa uma grande 

mortandade de peixes e estes não servem para o consumo uma vez que desconhecendo 

os produtos causadores da morte não se pode arriscar. 

 

“Toda vida pesquei nessas gamboas, voltava pra casa com 

muito peixe e sempre que eu ia tinha peixe, de uns tempos pra 

cá o peixe ta escasso. Um dia cheguei pra pescar nas 

gamboas e tinha um monte de peixe morto, quando olhei foi 

aquela água dos viveiros saindo pro mangue e matando tudo!” 

(João Jaime, 47 anos, pescador da comunidade) 
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Na entrevista concedida por Raimundo, um pescador de 48 anos, que inicia o 

diálogo dizendo que é um ―quase ex-pescador‖ é possível verificar o quanto o manguezal 

é importante para ele e sua família, assim com para a comunidade como um todo, em 

uma relação de completa dependência e ao mesmo tempo de respeito e harmonia. Mas 

essa realidade é claramente interferida com a chegada da carcinicultura, onde Raimundo 

se mostra bastante triste e sem perspectiva. Quando fala ser um ―quase pescador 

aposentado‖ não se trata de um desejo de parar de trabalhar, mas sim pela falta de 

peixe, marisco, ostras e tantos outros frutos de subsistência que ele tinha tão 

abundantemente e que hoje se encontra escasso. 

 

“O povo aqui vive da pesca, da coleta de animais no manguezal 

(...). É muito importante o manguezal pra nós porque um lugar 

que não tem mangue, não tem a ostra, peixe, maria farinha, siri, 

búzio, não tem nada disso! A gente tem que preservar o mangue 

por causa disso, se não tiver ele onde é que a gente vai tirar o 

sustento da gente(...) A carcinicultura chegou pra destruir tudo 

que é nosso, a gente faz de tudo pra conservar os mangues, e 

eles “veio” derrubando os mangue pra fazer os tanque de 

camarão, salinizou nossas águas, nosso solo (...) no começa ela 

até gera emprego, mas depois ela só da prejuízo. Mesmo que 

você tenha a sorte de ser empregado, vai ser bom só no começo 

porque depois de um ano você ta desempregado e nem pode 

mais voltar a pescar porque nas gamboas a gente antes pegava 

era muito peixe, e hoje a gente num pega quase nada porque a 

água que sai dos viveiros mata os peixes, mata as ostra, mata o 

siri mata tudo, é uma água envenenada e ela acaba tudo.  

(Raimundo, 48 anos, pescador da comunidade) 

 

Esse, assim como outros depoimentos de pescadores e pescadeiras de Curral 

Velho mostra um dos impactos oriundos da carcinicultura na região, demonstrando que 

os benefícios são unilaterais e se concentram na minoria dominante, os empresários da 

atividade, nunca as comunidades tradicionais. 
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7.2.3 – A proposta do turismo Comunitário 

 

No estudo de campo foi possível conhecer as reais intenções da comunidade no 

que diz respeito a desenvolvimento. O que os carcinicultores pregam como 

desenvolvimento nada tem a ver com os anseios dos moradores locais - visões 

antagônicas de modelos de desenvolvimento. Nesse contexto surge a perspectiva de um 

desenvolvimento que possa manter a tradição local, incrementar a renda familiar e, ao 

mesmo tempo, proteger o meio ambiente em que eles vivem: o Turismo Comunitário. 

A idéia de implantação desta modalidade de turismo aconteceu após uma fase de 

acontecimentos voltados para o fortalecimento da comunidade na luta contra a destruição 

de seus manguezais pelos empreendimentos de camarão. Uma grande área de salgado 

e apicum ainda estava salva da ocupação pelos viveiros de camarão, mas era altamente 

especulada para tal. Numa forma de defender essa área a comunidade teve a idéia de 

contruir uma sede comunitária na borda do apicum para impedir futuras instalações de 

empreendimentos de carcinicultura. Fizeram o projeto e foram em busca de um 

patrocinador para o sonho deles. O projeto envolvia os integrantes da comunidade como 

os fornecedores do trabalho manual e o patrocinador forneceria o material necessário 

para a construção. 

Nesse contexto, o instituto Terramar (ONG) novamente intervém e consegue um 

patrocinador holandes disposto a financiar a a construção da sede, foi aí que se iniciaram 

as obras no ano de 2006. A princípio o objetivo era impedir a instalação de novos 

empreendimentos de carcinicultura, no entanto, a sede tornou-se muito mais que isso. 

Com o tempo a comunidade teve o desejo de desenvolver o turismo comunitário, que se 

fundamenta num objetivo diferente do turismo de massa. A idéia era receber estudantes, 

pesquisadores e pessoas interessadas no turismo do conhecimento. Foi aí que surgiu 

efetivamente o turismo ecológico na comunidade de Curral Velho, mostrando as belezas 

dos manguezais, sua importância econômica e ecológica e ao mesmo tempo mostrando 

um pouco da história da comunidade em relação a luta contra a carcinicultura na região. 

Dessa forma eles se faziam ouvidos e ao mesmo tempo gerava uma fonte de lucro para a 

comunidade. 

Hoje, a sede funciona como local de encontro da comunidade, ponto de apoio, 

único acesso a internet e também como hospedagem para turistas que se encontrem 

dentro da perspectiva de turismo que a comunidade desenvolve. Associado a esse 
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turismo, que hoje é realidade na comunidade, surgiu o artesanato, que também fortaleceu 

a economia local.  

Dentro desse contexto é possível verificar que a comunidade de Curral Velho ao 

longo do tempo se uniu, se organizou e foi em busca dos seus direitos, se fez ouvir, 

atraiu a atenção de professores de Universidade, estudantes, pesquisadores de várias 

partes do mundo, inclusive de autoridades locais, que perceberam que eles não se 

tratavam de uma comunidade tradicional passiva de exploração, o que resultou numa 

certa estagnação da carcinicultura na região do seu entorno. No entanto, as 

consequências da instalação dos empreendimentos iniciais até hoje estão presentes na 

comunidade. 

7.2.4 - Caracterização da carcinicultura no entorno da comunidade de Curral velho 

 Como foi discorrido na metodologia, existia um enorme interesse em adentrar no 

grande empreendimento de carcinicultura localizado na comunidade de Curral velho, de 

forma a avaliar o estado da fazenda, verificar de onde vem a água utilizada nos viveiros, 

se há cultivo de espécies exóticas, se existe rede de proteção nos locais de entrada e 

saída de água, verificar se há tratamento da água residual, o número de funcionários e a 

situação dos mesmos com relação as leis trabalhistas, bem como outros dados que 

pudessem enriquecer a discussão. No entanto, apesar de muitas tentativas, isso não foi 

possível. Sem qualquer justificativa a resposta foi não e infelizmente a análise só pode 

ser feitas através de observações do entorno da fazenda e do que foi possível visualizar 

de fora para dentro do empreendimento. 

 Segundo uma citação do relatório do GT 2 - Avaliação dos Conflitos entre as 

Atividades Aquícolas e Pesqueiras e as comunidades Pesqueiras Artesanais, a Joli 

Aquicultura está instalada numa área de 59 hectares. O empreendimento está localizado 

numa área de antigo apicum e manguezal, o que já caracteriza irregularidade por se 

instalar em área de proteção ambiental permanente (APP). Não foi possível visualizar 

qualquer tanque de decantação para tratamento da água residual, o que não quer dizer 

que não exista.  

 O diagnóstico mais grave foi a destruição dos quintais das casas dos moradores 

que se localizam junto ao muro da fazenda. Diante da proximidade com os viveiros, o que 

ocorre é que quando chove muito ou o nível da maré se eleva mais que o normal, os 

quintais são alagados com água salobra, o que trás consequências desastrosas para os 
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moradores. Uma vez que os viveiros foram construídos num nível mais elevado que os 

terrenos das casas dos moradores, a água corre para o lado mais baixo, ou seja, os 

quintais dos moradores. Outro agravamento se dá pelo aterramento das gamboas, redes 

de canais de marés, para a construção dos viveiros, impedindo a circulação dos fluxos de 

água, fazendo com que está se acumule nos terrenos mais baixos. 

 A consequência desse acúmulo de água salobra é a salinização do solo, uma vez 

que a água evapora deixando as partículas de sal no local. Essa salinização impede a 

agricultura de subsistência desenvolvida pelos moradores locais. Um morador que sofreu 

com esse fato pôde expor sua situação a partir de uma entrevista a mim concedida. O 

senhor Manuel de Paula, ex-pescador e agricultor, atualmente sem capacidade de 

trabalhar, devido a um atentado que sofreu por seguranças da fazenda que fica atrás do 

seu quintal, se viu em estado de completa miséria após a construção dos viveiros nas 

proximidades de sua casa. Ele afirma que antes da instalação do empreendimento ele 

pescava, plantava em seu quintal vários vegetais e árvores frutíferas, tinha moradia e 

vivia com dignidade junto com sua família, mas com a chegada da carcinicultura, ele 

perdeu seu quintal, sua casa, seu cultivo e junto com tudo isso perdeu seu meio de 

subsistência e a paz em sua vida e na de sua família.  

 

 

Figura 19 - Quintal de Seu Manuel de Paula, ex pescador. 

Foto: Débora, julho de 2009 

 

A foto acima mostra o estado atual do quintal onde morava o ex-pescador citado 

anteriormente. A cerca visualizada corresponde à delimitação da fazenda, e logo após a 

os diques (elevação) encontram-se os viveiros de camarão. A água salobra acumulada 
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salga o solo e impede assim que se possa desenvolver qualquer tipo de agricultura, como 

antes era realizado. 

 

 “A carcinicultura prejudicou muito a comunidade porque primeiro 

colocou uns contra os outros, provocou muita briga dentro da 

comunidade. E pra mim prejudicou muito porque hoje em dia eu 

vivo desabrigado, sem poder trabalhar. No meu quintal eu 

plantava todo pé de arvore, batata, feijão, milho… fazia duas 

planta durante o ano, mas a carcinicultura salgou o solo que não 

dá mais nada, quando é meio dia o sal chega brilhar no terreiro 

(...) A minha casa tem um muro que fica bem perto das 

gamboas, antes a água passava direto pelas gamboas pró 

mangue, mas hoje devido aos paredão que fizeram e enterraram 

as gamboas ai teve uma chuva forte e a água vem toda la por 

casa e da ultima vez derrubou a parte de trás da minha casa e 

eu hoje to morando de favor”. 

(Manuel de Paula, 49 anos, ex- pescador) 

 

Segundo IBAMA (2005) a espécie de camarão utilizada no litoral Cearense é a L. 

vannamei, uma espécie exótica que foi introduzida na carcinicultura brasileira e 

responsável pelo rápido crescimento do setor. Essa espécie corresponde à cultivada nos 

viveiros do local de estudo de campo desta pesquisa, no entanto, não foi possível 

verificar se existem cuidados especiais que evitem o escape de indivíduos para o 

ambiente natural, o que acarreta uma série de impactos na cadeia alimentar e na 

manutenção das espécies nativas. 

Outros dados que puderam ser obtidos sem a necessidade da entrada no 

empreendimento é o registro de denuncias do Ministério público Federal de 

desmatamento do manguezal, de ameaças por parte dos produtores às lideranças 

comunitárias e, demais conflitos relacionados com a intenção dos produtores locais de 

ocupar o apicum e setores onde a comunidade realiza atividades de pesca e 

mariscagem. Esse fato ocorreu em 18 de julho de 2003, numa Audiência Pública na 

comunidade de Curral Velho, onde se estimou a presença de mais de 500 (quinhentas) 

pessoas. Durante esta atividade foi realizada uma visita técnica a uma fazenda de 

camarão localizada nas proximidades da comunidade, a mesma fazenda mencionada 
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neste trabalho e que por sua vez fui impedida de entrar. Esta visita contribuiu para a 

elaboração dos registros supramencionados. 

7.2.5. Diagnóstico social: Os impactos sociais encontrados em Curral Velho 

 

           A relação da comunidade com os manguezais foi sempre de muito respeito e 

cuidado. Desde os seus antepassados a pesca e a coleta de crustáceos, moluscos e 

outros animais foi uma atividade tradicional passada de pai para filho e que representava 

o meio de subsistência dessas pessoas. Essa harmonia foi abalada com a chegada da 

carcinicultura na região, pois com essa atividade não se pôde nunca mais ter a paz que 

antes fazia parte da vida da comunidade de Curral Velho. 

Logo que os carcinicultores iniciaram o ―diálogo‖ com a comunidade para que 

pudessem implementar seus empreendimentos na região, o discurso era bastante 

pacífico, com promessas de não derrubada de vegetação de mangue, bem como de 

geração de emprego para pessoas da comunidade. Além disso, acatariam a decisão da 

comunidade seja ela qual fosse, ou seja, caso não houvesse consentimento da própria 

comunidade eles não se instalariam na região.  

Nessa fase da conversa iniciou-se um conflito interno por parte dos moradores 

locais, de um lado existia um grupo que era a favor da instalação do empreendimento, 

acreditando nas promessas feitas pelos carcinicultores, e de outro lado, um grupo de 

moradores que se posicionaram contra, uma vez que já conheciam esse discurso 

persuasivo dos carcinicultores e as respectivas consequências da instalação dos viveiros. 

Esse segundo grupo era, em sua maioria, composto de integrantes da associação dos 

moradores e por participar ativamente de seminários e eventos dentro dos movimentos 

sociais com as comunidades tradicionais tinham um maior conhecimento da realidade. 

 Após várias discussões os empreendedores iniciaram a construção dos viveiros 

das fazendas com muros altos (diques) erguidos nas proximidades das comunidades. 

Logo a promessa da não destruição do manguezal foi descumprida e iniciaram-se as 

derrubadas e queimadas da vegetação de mangue. Foi ai que a comunidade como um 

todo chegou a um consenso: Deveriam ter lutado até o fim para impedir as construções. 

Mas o pior estava por vir, após a conclusão da construção iniciou-se a fase de ampliação 

do negócio e a intenção dos carcinicultores, segundo os moradores da comunidade, era 

expandir a criação para as áreas de apicum que ainda restavam à comunidade. Foi dai 

em diante que a luta pela preservação do ecossistema manguezal iniciou de fato.  
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Segundo relato de uma moradora, a vegetação era queimada e cortada durante a 

noite para não chamar atenção, no entanto um pescador que foi pescar a noite percebeu 

que havia algo errado e constatou que realmente estava acontecendo um crime 

ambiental. Ele voltou até a vila e reuniu integrantes da comunidade para fazer um ato de 

protesto àquele acontecimento, foi ai que juntos, homens mulheres e jovens caminharam 

em direção ao empreendimento em instalação. Esse acontecimento infelizmente teve um 

final muito triste, pois um grupo de moradores, foi preso e torturado por seguranças da 

fazenda, esse episódio terminou com a chegada da polícia local, mas ninguem foi punido 

e o assunto foi encerrado, por um certo tempo. Consta nos autos, que a tortura se 

baseou em pancadas em todas as regiões do corpo dos agredidos e que durou mais de 

uma hora. Estavam presentes menores de idade que também foram torturados. Depois 

desse período de uma hora a polícia recolheu os torturadores e os torturados para 

averiguar o acontecido.  

 Para a comunidade, o protesto, apesar desse fim quase trágico, fez com que o 

desmate não prosseguisse e o empreendimento não se expandisse na direção de setores 

do manguezal nas proximidades da comunidade. Além disso, fortaleceu a luta pela 

preservação de seus manguezais, uniu a comunidade, deixando-a ainda mais 

organizada. Este acontecimento, no entanto, teve consequências muito graves para os 

que sofreram o atentado. Lesões definitivas como problemas de visão, coluna, foram 

diagnosticados nos moradores agredidos. O exemplo de seu Manuel de Paula, que hoje 

não trabalha impedido por problemas físicos causados pelo atentado e por isso vive em 

estado de intensa pobreza. 

 

 “Era de noite e um pescador da comunidade foi pescar e viu 

uma draga da fazenda dragando fora da área da fazenda, ele 

veio nos chamar e nos fomos lá pedir pra que eles parassem, 

mas a gente foi recebido a tiro (…)”. 

(Manuel de Paula, 49 anos, ex-pescador) 

 

Esse acontecimento ocorreu no dia 7 de setembro de 2004 e apenas alguns anos 

depois, com o apoio da ONG Terramar, a comunidade abriu um processo contra os 

seguranças envolvidos no atentado. O advogado da comunidade, Rodrigo Medeiros, 
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pertencente à Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP), numa 

entrevista a mim concedida, relatou que apesar da demora, ele acredita que o fim está 

proximo e a justiça será feita, pois várias audiências já ocorreram e os réus não se 

apresentaram, mandando seus advogados, por isso e pelo andar do processo, tudo 

indica que o julgamento irá a juri popular, o que beneficia a comunidade. 

 Ainda com relação aos impactos sociais da carcinicultura na comunidade de 

Curral Velho, a destruição de áreas de manguezal e apicuns devido à construção das 

fazendas de camarão, bem como da eliminação dos efluentes dos viveiros, provocou 

uma diminuição do pescado, segundo informações dos moradores, acarretando prejuízos 

para a pesca artesanal local, refletindo na diminuição da renda das famílias que 

utilizavam essas áreas como fonte de subsistência. Esse fato gerou impactos sociais 

graves, onde a dificuldade financeira passa a dificulta aspectos básicos, como 

alimentação, educação e saúde. 

 A figura a seguir corresponde a um desenho produzido manualmente por um 

morador da comunidade de Curral Velho, um jovem chamado Dejavan Onório, um 

verdadeiro artista que desenhou uma representação fiel do mapa da comunidade antes e 

depois da chegada da carcinicultura. Nessa representação é possível verificar a grande 

área de vegetação de foi suprimida para a construção dos viveiros de camarão. As áreas 

verdes correspondem a manguezais (antes) e os quadrados riscados de azul (depois) 

correspondem a viveiros de camarão. Sendo assim, é possível ter uma idéia da 

intensidade do desmatamento que ocorreu na área da comunidade com a chegada da 

carcinicultura. 
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Figura 20 - Desenho do mapa da região onde fica a comunidade de Curral velho, representando a 
área da comunidade antes e depois da chegada da carcinicultura 

 
Fonte: Dejavan Onório, autor do desenho. 
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7.2.6 - Diagnóstico ambiental: Os impactos ambientais encontrados em Curral velho 

 A carcinicultura foi e tem ainda sido muito destrutiva para a comunidade de Curral 

velho, não apenas gerando impactos sociais, conflitos internos; os impactos ambientais 

são também devastadores. Muitos dos impactos abordados na bibliografia fonte para esta 

pesquisa puderam ser constatados nos manguezais do entorno da comunidade. 

O descarte de efluentes não tratados 

Não foi observado qualquer tratamento da água residual dos viveiros próximos a 

área da comunidade de Curral Velho. Não foi visualizado nenhum tanque de decantação, 

o que supostamente pode se acreditar que não ocorre tratamento da água resultante da 

despesca do camarão. Pôde se verificar as saídas de água dos viveiros diretamente para 

as gamboas; água essa que por sua vez chega ao estuário e ao manguezal rica em 

matéria orgânica e outros componentes tóxicos como é o caso do metabissulfito, utilizado 

para esterilização dos tanques, antibióticos, fungicidas e outros medicamentos utilizados 

para o controle das doenças. Essa água afeta diretamente a água do estuário 

contribuindo para uma possível eutrofização do meio, além disso, segundo relado de 

vários pescadores locais sempre que há despesca do camarão e esvaziamento dos 

tanques, a água que sai provoca morte de peixes e outros animais. 

 

―(...) Outra coisa que diminuiu muito foi a quantidade de peixe 

que tem nas gamboas hoje, antes a gente pegava muito 

peixe, agora, ou pega pouco ou pega muito, mas quando é 

muito é tudo morto por causa da água que sai dos viveiros e 

mata os peixes‖. 

(Mentinha, líder comunitária e marisqueira) 
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Figura 21 - saída de água dos viveiros diretamente para o manguezal. 

Foto: Jeovah Meireles, 2005. 

 

Desmatamento da vegetação de mangue e de expansão da vegetação de mangue 

(apicuns e salgados) 

  Uma área de cerca de 60 hectares composta de manguezais, apicuns e salgados 

foi desmatada para a construção dos viveiros do empreendimento selecionado neste 

estudo de campo. Essa destruição se torna legal embasado na Resolução COEMA 

02/02, que permite a atividade da carcinicultura em áreas de salgado e apicum, que não 

são consideradas manguezais. No entanto, como já foi abordado nesta pesquisa, 

segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente este desmatamento é ilegal e atinge 

diretamente as comunidades tradicionais e seu modo de vida. 

Salinização dos lençóis freáticos 

 A água utilizada pelos moradores da comunidade de Curral Velho já não é mais a 

de seus antigos poços construídos nos quintais de suas casas. A água vem de uma caixa 

de água que fica há dois quilômetros de distância e vem de poço profundo, uma vez que 

as águas mais próximas a superfície se encontram salinizadas pela infiltração da água 

salobra confinada nos viveiros de camarão. Hoje nenhum morador da comunidade tem 

poço em sua casa, fato que comprova a má qualidade da água subterrânea da 
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comunidade de Curral Velho. Estas manifestações relacionadas com alterações na 

qualidade da água foram evidenciadas através de visitas aos quintais das residências nas 

proximidades dos viveiros da fazenda de camarão. 

 

“A água que nos bebe só ta boa porque ela é de poço profundo 

há dois quilômetros daqui. Mas se não fosse essa água 

ninguém bebia a água daqui não porque depois que a 

carcinicultura chegou salgou a água da gente, á água que nos 

tirava dos poços raso que a maioria do povo tinha no quintal de 

casa.” 

(Raimundo, 48 anos, pescador de Curral velho) 

 

 

Figura 22 - Bombas da Fazenda Joli retitando água do manguezal 

Foto: Jeovah Meireles, 2007. 

 

Salinização do solo usado para agricultura 

 Outro impacto verificado no ambiente ocupado pela comunidade de Curral Velho é 

a salinização dos solos. Muitos moradores usavam os quintais de suas casas para 

plantar batata, milho, feijão, hortaliças e outros alimentos, em geral se fazia duas 
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plantações por ano, uma no período seco, outra no período chuvoso, no entanto, 

atualmente o solo está sempre úmido devido ao sal presente nele, que retêm a água e 

por estar salinizado, não permite o desenvolvimento da agricultura. De acordo com 

entrevistas realizadas durante os trabalhos de campo relacionados com a necessidade 

de evidenciar os impactos na qualidade de vida das pessoas/pescadores/, observou-se 

que carcinicultura está promovendo alterações na qualidade do solo onde vive a 

comunidade de Curral Velho, comprometendo assim, a qualidade da alimentação dessa 

população. Segundo pescador local:  

 

“A carcinicultura matou muitos terrenos, coqueiral, o povo 

plantava antes e hoje não pode mais plantar nada porque a terra 

está salgada” 

 (Raimundo, 48 anos, pescador de Curral Velho) 

 

 

Figura 23 - Quintais salgados e alagados, antes usados para agricultura de subsistência. 

Foto: Débora, julho de 2009. 

 

 



Diagnóstico dos impactos socioambientais no manguezal do Rio Acaraú 

devido à prática da carcinicultura  
2009 

 

72 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica enfatizam e apóiam os 

dados obtidos na pesquisa de campo, que por sua vez serão discutidos a seguir. O fato é 

que os impactos sociais e ambientais acontecem, e por isso estão cada vez mais se 

tornando tema de pesquisas científicas e pauta de assuntos de gestão pública. 

 Inicialmente foi possível constatar que a própria Legislação Brasileira é falha com 

relação a clareza de sua definição de manguezal. A interpretação do que seja 

ecossistema manguezal é o ponto nevrálgico da legalização das atividades de 

carcinicultura. O primeiro documento legal a referir-se ao manguezal, a Lei nº 4.771/65, 

denominado Código Florestal Brasileiro junto com a Resolução 312/02 do CONAMA 

considera apicum e salgado parte integrante do ecossistema manguezal, no entanto, as 

Resoluções de alguns Estados brasileiros, como no caso do Estado do Ceará (Resolução 

COEMA 02/02), segregam os apicuns dos manguezais, permitindo assim a carcinicultura 

nesses locais. Esse conflito na legislação acaba por gerar significativos problemas nas 

questões ambientais relacionadas a essa atividade.  

 Uma definição mais precisa do que corresponde o ecossistema manguezal, 

embasado em diversos trabalhos científicos já realizados, necessita da inclusão de forma 

clara de apicuns (planície hipersalina) como parte integrante dos manguezais. Dessa 

forma facilitaria a fiscalização, esclareceria os locais realmente possíveis de implantação 

dos viveiros, poderiam diminuir os conflitos sociais associados a atividade. Essa falta de 

consenso provocou uma discussão ainda em pauta no cenário social, legal e comercial. 

 Diante da problemática estudada no presente trabalho ficou claro que a produção 

de camarão em cativeiro, com as piscinas inseridas no ecossistema manguezal, 

promoveu impactos ambientais negativos de elevada magnitude e interferiu diretamente 

no modo de vida comunitário que se desenvolve na vila de pescadores de Curral Velho. A 

falta de fiscalização e consequentemente o amplo descumprimento das Leis Ambientais 

exigidas para a prática da atividade faz com que ela se torna ainda mais prejudicial. 

Muitas atitudes podem ser tomadas para minimizar os impactos causados pela 

carcinicultura, podendo torná-la uma atividade viável.  

 A primeira medida que deve ser levada em consideração é a escolha do local 

apropriado para a construção dos viveiros. Respeitar as áreas de proteção ambiental 
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permanente já é um indício do quanto o empreendedor assume responsabilidades para 

com o meio ambiente e, pela manutenção das relações ancestrais de subsistências de 

grupos sociais que dependem diretamente da biodiversidade que emana do manguezal. 

Em seguida, o empresário que desejar implantar uma fazenda de camarão, deve 

designar uma equipe que verifique todas as exigências relativas à retirada das licenças 

prévia, de instalação e operação, bem como ao cumprimento das leis ambientais exigidas 

para a atividade.  

 É de fundamental importância, no processo de licenciamento, que as 

comunidades tradicionais que vivem no entorno da área de construção dos viveiros, 

sejam ouvidas, para que se possa minimizar os conflitos entre carcinicultores e 

comunidades tradicionais ainda na fase de projeto do empreendimento. Nessa fase é 

possível chegar a um acordo, onde a comunidade seja beneficiada com a instalação da 

fazenda (apesar dos baixos índices de emprego evidenciados), uma vez que parte do seu 

território - excetuando áreas de preservação permanente e de produção de alimento - 

estará sendo utilizado.   

 Durante a operação do empreendimento, é imprescindível a realização do devido 

tratamento das águas devolvidas ao estuário e consequentemente ao mar. Em alguns 

empreendimentos isso se faz através da construção de tanques de decantação, que 

ajudam no tratamento dos efluentes. No entanto, é importante salientar que esses 

tanques não impedem a chegada de nutrientes, e outros compostos químicos ao 

estuário, mas sim amenizam as concentrações, diminuindo as chances de uma 

eutrofização da água do estuário.  

Uma expectativa ainda mais esperançosa quanto ao tratamento dos efluentes é a 

utilização de macrófitas aquáticas flutuantes como agente purificante dessa água. Já 

existem alguns trabalhos que analisam a eficácia desses organismos nessa ação. 

Segundo HENRY & CAMARGO (2008) após uma análise de duas espécies de macrófitas 

aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes) no tratamento de efluentes 

gerados por um viveiro de manutenção de reprodutores de camarões-canela 

(Macrobrachium amazonicum), verificou-se que a qualidade do efluente da carcinicultura 

melhorou depois que a água passou pelos sistemas de tratamento.  

De um modo geral, a alta produção fitoplanctônica nos viveiros de criação de camarões 

exige que os carcinicultores renovem periodicamente a água, gerando descargas de 

efluentes nos ambientes aquáticos naturais (WANG, 1990). Como foi evidenciado nas 
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entrevistas, assim como na referência de autores como SENARATH e VISVANATHAN 

(2001), MEIRELES et al (2007), COELHO JR. E SCHAEFFER-NOVELLI et. al. (2000), 

BURFORD, et. al. (2003), essa renovação de água dos viveiros provoca mortandade de 

peixes devido aos componentes químicos presentes no efluente. 

Como foi possível constatar na literatura utilizada na presente pesquisa, os 

principais impactos dos efluentes sobre os ambientes naturais são o aumento das 

concentrações de nutrientes na água e no sedimento e o incremento das populações de 

fitoplâncton e de bactérias. Os sistemas de tratamento de efluentes por meio de 

macrófitas aquáticas podem ser viáveis tanto para os aquicultores quanto para o meio 

ambiente, minimizando os problemas no processo produtivo e os impactos sobre os 

ecossistemas aquáticos.  

Quanto aos impactos sociais, constatados durante as atividades de campo e 

através das entrevistas, a carcinicultura, inserida dentro do ecossistema manguezal, 

promoveu alterações no modo de vida na comunidade de Curral Velho, principalmente 

com a tentativa de ocupar parte do seu território de usufruto ancestral. Entretanto, a 

mobilização comunitária, perante o risco de ocupar o que ainda resta de apicum e bosque 

de mangue, envolvendo articulações com instituições universitárias, Ministério Público 

Federal no Ceará e ONG`s, proporcionou um elevado nível de conscientização e, desta 

forma, a conservação de parte do manguezal e a continuidade das atividades de 

subsistência.  

A comunidade de Curral Velho vem passando por um conflito ambiental onde 

estão confrontados modelos distintos de desenvolvimento: os carcinicultores ocupando 

áreas públicas e revertendo o manguezal em monocultura do camarão em cativeiro e, de 

outra forma, os pescadores tradicionais conservando o ecossistema. O primeiro 

claramente orientado para a mercantilização da natureza em detrimento da conservação 

de suas funções e serviços ambientais e, o segundo, demonstrando a necessidade de 

manutenção da biodiversidade, da qualidade da água e da produtividade ecológica de um 

dos mais complexos ecossistemas do planeta.   

A continuidade dos estudos deverá evidenciar a quantificação dos impactos 

ambientais da carcinicultura no ecossistema manguezal; comparar os dados levantados 

neste trabalho com comunidades que ainda não foram afetadas pela carcinicultura e 

evidenciar de forma quantitativa as funções e serviços ambientais. Testar métodos e 

técnicas para a recuperação do manguezal e das áreas onde ocorrem fazendas 
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abandonadas. A evolução dos estudos deverá também aprofundar os impactos 

cumulativos, alternativas locacionais e as externalidades oriundas da substituição do 

manguezal por fazendas de camarão.   
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ANEXO 1 

PERGUNTAS DA ENTREVISTAS 

 

Entrevistas 

Nome:  

Idade: 

Ocupação: 

 

1 - Há quanto tempo mora na comunidade? 

2 - De onde tira o sustento da sua família? 

3- O que você retira do manguezal? 

4- Que tipo de equipamento você utiliza para pescar?  

5 – A comunidade em geral daqui de Curral Velho vive de que? 

6 – Qual a importância do manguezal para você e para a comunidade? 

7 - Você acha que nos últimos anos houve mudanças significativas na comunidade? 

Quais?  

8 - O que você da comunidade fazem para conservar o manguezal?  

9 – Em que estado se encontra a qualidade da água que você consome hoje? Já esteve 

melhor ou pior?  

10 - Na sua opinião, o que a carcinicultura trouxe de bom e de ruim para a comunidade?  

11 – Na sua opinião, seria possível de alguma forma de existir a carcinicultura no 

manguezal?            


