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A carcinicultura marinha no Brasil tem se desenvolvido significativamente desde a adoção da 

espécie Litopenaeus vannamei, contando atualmente com aproximadamente 11 mil hectares de 

espelho de água e uma projeção de 60 mil toneladas para o ano 2002. No intuito de verificar o 

possível impacto que esta atividade de produção está tendo no meio ambiente circundante, 

com o patrocínio da ABCC, o apoio científico do Institut de Recherche pour lê Dévelopement 

(IRD) e a participação do Laboratório de Energia Nuclear da UFPE, foi executado o projeto 

“Determinação da qualidade dos efluentes de viveiros de camarão marinho no Nordeste”. A 

caracterização dos efluentes foi realizada em 12 fazendas de cultivo, localizadas em seis 

estados diferentes (PI, CE, RN, PB, PE, BA). Os parâmetros analisados, ao longo de um ano 

(fevereiro de 2001 a janeiro de 2002) foram oxigênio dissolvido (mg L
-1

), pH, N-NH3 (mg L
-

1
), fósforo total (mg L

-1
), DBO (mg L

-1
), sólidos totais em suspensão (mg L

-1
). 

 

Os resultados dos parâmetros de 

qualidade dos efluentes das fazendas 

são apresentados na Tabela 1. A 

comparação destes valores com os 

dados da GAA e os esgotos domésticos 

sem tratamento, com tratamento 

primário e esgoto de indústria de 

pescado, são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 1. Principais parâmetros de qualidade da água 

em fazendas de L. vannamei na região Nordeste do Brasil 

 

Tabela 2. Comparação dos parâmetros de qualidade da água das fazendas de Litopenaeus vannamei da região 

Nordeste com níveis de efluentes recomendados pela GAA e com efluentes resultantes de outras atividades. 

 

Parâmetros (mg L
-1

) 

Efluentes de 

fazendas no 

Brasil 

Valores 

recomendados 

pela GAA 

Esgoto 

doméstico 

s/tratamento* 

Esgoto 

doméstico 

tratado* 

Esgoto de 

processamento 

de pescado* 

Fósforo total 0,15 0,5 20,0 15,0 150,0 

N-NH3 0,15 5,0 75,0 60,0       2.300,0 

DBO (5 dias) 4,41          50,0         300,0          200,0     14.000,0 

Sólidos suspensos       142,40        100,0 -          500,0       7.050,0 

Fonte: Macintosh e Phillips (1992). 
 

Foi constatado que para as 12 fazendas avaliadas, 10 delas apresentaram, na água de captação, 

sólidos em suspensão superiores aos valores máximos para efluentes de cultivo de camarão 

recomendados pela Global Aquaculture Alliance (GAA). Por outro lado, os valores de amônia 

e DBO dos efluentes das fazendas analisadas estiveram abaixo daqueles sugeridos pela GAA. 

Já os outros parâmetros analisados estiveram dentro dos valores recomendados 

internacionalmente. Pode-se concluir que as condições ambientais predominantes nas fazendas 

analisadas são bem características e diferentes do ambiente de referência utilizado pela GAA 

em outros lugares do mundo, e muito diferentes quando comparadas com os efluentes de 

outras atividades humanas. Esta constatação sugere que o monitoramento dos parâmetros de 

qualidade da água deveria pautar-se por padrões de qualidade de água previamente 

estabelecidos para cada ecossistema costeiro em particular. 

Parâmetros (mg L
-1

) Água de captação Efluente 

Oxigênio dissolvido 5,79 5,49 

pH 7,88 7,90 

Fósforo total 0,10 0,15 

N-NH3 0,09 0,15 

DBO (5 dias) 2,15 4,41 

Sólidos suspensos 116,70 142,40 



 


