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Resumo
Este artigo demonstra que a introdução da carcinicultura no Acaraú vem, nos últimos anos 20 anos modificando a dinâmica
urbana do município seja por meio da sua produção, da quantidade de fluxos que a mesma gera, das relações
socioeconômicas estabelecidas e ainda dos rebatimentos ambientais gerados, a carcinicultura mostrou-se como uma
atividade aquícola bastante promissora, principalmente a partir dos anos 2000. Com o aprimoramento das técnicas de
cultivo e o desenvolvimento da larvicultura a produção experimentou uma expansão notável, a criação de camarão no
munícipio mostra-se como atividade bastante promissora para as empresas do setor, como também geradora de renda e
lucro, para as empresas do setor aquícola. Este texto tem como objetivo principal compr eender como a introdução da
carcinicultura em Acaraú provoca rebatimentos no espaço urbano e rural do município, movimentando por um lado a
economia urbana da cidade, através da chegada de novos estabelecimentos comerciais, como também o aumento de
fluxos de capitais do outro lado. A metodologia que será utilizada para realizar este estudo se dará por meio de um
levantamento bibliográfico e uma pesquisa bibliográfica acerca da temática, posteriormente será feito elaborado uma
hemeroteca (Conjunto de pesquisas em jornais sobre o tema), depois um levantamento de artigos, textos, estudos e teses
sobre o tema, e a execução de um trabalho de campo, bem como o registro fotográfico necessário para a pesquisa.
Entende-se que a carcinicultura é responsável por diversas desigualdades socioambientais. Observa-se, deste modo à
ausência de um estado fiscalizador no município.

Palavras-chave: Acaraú- CE. Urbanização. Carcinicultura.

Introdução
A carcinicultura é uma atividade aquícola que iniciou desenvolvimento a partir de 1930
primeiramente no continente asiático, por meio de pesquisas em laboratórios pós -larvas, logo após os
avanços tecnológicos e modernização da produção a te cnologia que passa ser difundida para outros

Graduanda em Geografia Licenciatura. Universidade Estadual do Ceará. E-mail: beatriz_silva59@outlook.com.
Doutora em Geografia. Professora dos Cursos de Geografia da Universidade Estadual do Ceará. E-mail:
camilageo@hotmail.com
1
2

2
continentes em meados de 1965, a carcinicultura consiste basicamente na criação de camarão em
viveiros, comportando os em ambiente adequado para sua maturação e desenvolvimento.
Para discutimos para abordamos a carcinicultura marinha no Brasil e no Mundo nos
apoiarmos em Natori, Sussel, Santos, Previero, Viergas e Garneiro (2011). De acordo com os autores a
criação de camarão em cativeiro iniciou-se no Sudeste Asiático no século XV, esse avanço se deu em
virtude das pesquisas em produção de pós-larvas, a partir de então ocorreu o aumento da produção da
carcinicultura em larga escala.
O aumento do consumo de camarões a partir de 1980 no cenário mundial gerou uma
necessidade de aumento produtivo. Este processo se dá inicialmente no continente asiático,
posteriormente se difundi para América Central e para América do Sul, até chegar ao Nordeste do
Brasil, em virtude do clima favorável e a oferta do pacote tecnológico para a espécie Litopenaeus
Vannamei advinda do Pacífico se adaptando e rapidamente e crescendo em produtividade.
No município de Acaraú a carcinicultura adentrou em áreas que antes eram produtoras de
sal, e começou a se difundir ao longo da Região Oeste do estado do Ceará. A espécie cultivada é o
“camarão branco do Pacífico” que apresenta fácil adaptabilidade ao clima quente do município, a
instalação da Empresa Artemisa em 1980, foi uns dos importantes agentes para a introdução da
atividade em Acaraú, pois sua presença atraiu outras empresas para o municíp io, criando novas
temporalidades e espacialidades à produção de camarão.
O que nos levou a realizar esta pesquisa ocorreu da necessidade de se gerar uma
discussão acerca dos rebatimentos socioeconômicos e socioespaciais gerados pela a entrada da
carcinicultura no município de Acaraú, bem como conhecer os impactos socioambientais ocasionados
por esta produção.
A complexidade deste processo se dá com o surgimento de agentes que produzem e
alteram o município por meio da criação de camarão. Ao tratarmos da atividade, observa-se que a
mesma promove uma nova divisão do trabalho, recondicionando atividades já existentes, trazendo uma
nova funcionalidade para o lugar.
Este artigo tem como objetivo discutir a introdução da carcinicultura no município de
Acaraú bem como compreender os rebatimentos gerados por esta atividade no espaço rural e urbano
do município. Faz-se necessário entender como a criação de camarão gera uma nova dinâmica
socioeconômica em Acaraú, seja por meio do crescimento do comercio varejista o u pelo aumento de
fluxos materiais e imateriais na Região.
A metodologia utilizada se deu por meio primeiramente de uma pesquisa bibliográfica
realizada em bibliotecas físicas como da UECE (Universidade Estadual do Ceará), UFC (Universidade
Federal do Ceará) e BNB (Banco do Nordeste) e na Biblioteca Pública Municipal de Acaraú, a segunda
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etapa se deu por meio da confecção de uma hemeroteca a partir da busca por notícias em jornais com
o uso de palavras-chave.
A confecção de tabelas ocorreu após a coleta de dados quantitativos em sites como: IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estática) IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará) e ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão). Realizou-se um trabalho de campo
no município em busca de conhecer melhor o objeto de pesquisa, a última etapa constitui-se como
reflexão sobre dados.
Este artigo está estruturando em três tópicos e a introdução: no primeiro tópico discutimos a
difusão da carcinicultura no Mundo e posteriormente analisamos como a atividade se instala no Brasil e
no Ceará, no segundo tópico tratarmos da entrada da criação de camarão no município de Acaraú e os
agentes responsáveis por este processo, no terceiro tópico analisamos os rebatimentos gerados no
espaço urbano e rural a partir da introdução da carcinicultura em Acaraú e os principais impactos
socioambientais ocasionados por este processo.

1. Difusão Carcinicultura no Mundo no Brasil e no Ceará
A produção de camarão em cativeiro baseia-se em diferentes etapas: a primeira etapa
denomina-se como larvicultura ou fase larval. Nesta fase as larvas de camarão encontram-se em
laboratórios para desenvolverem-se até a segunda fase, chamada de engorda nesta as larvas já estão
prontas para receberem ração até atingirem um tamanho e peso ideal para que seja realizada a
despesca fase na qual os camarões são coletados, a fase do beneficiamento ocorre posteriormente à
despesca, nesta etapa os crustáceos são limpos e seguem para consumidor final que pode ser
estabelecimentos comerciais como mercados, restaurantes, peixarias.
Para discutirmos acerca de reestruturação produtiva de a agropecuária nos apoiamos em
Elias (2012) com essa autora, a modernização da agropecuária ocasiona a necessidade de demandas
de produtos em virtude do crescimento do agronegócio, as mesmas geram novas dinâmicas nos
espaços nas quais o agronegócio se inserem, através dos incrementos de novos insumos produtivos.
A reestruturação produtiva da agropecuária cria demandas até então inexistentes nas áreas
de difusão do agronegócio. Tais demandas incrementam o crescimento de uma série de
atividades comerciais e de serviços especializados. Dessa forma, a difusão do agronegócio
não apenas amplia e reorganiza a produção material (agropecuária e industrial), como é
determinante para a expansão quantitativa e qualitativa do comércio e dos serviços,
especialmente dos ramos associados ao circuito superior da economia agrária. (ELIAS,
2012).

A carcinicultura é uma atividade aquícola baseada na criação de camarão em cativeiros, a
mesma começou a ser desenvolvida na Ásia a partir de pesquisas em laboratórios pós -larva em 1930.
O responsável por esta técnica foi Dr.Motosaku que realizou os testes em laboratório para a criação do
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crustáceo, a chamada larvicultura na qual a reprodução era artificial. Após o sucesso dos
empreendimentos da produção a prática tornou-se comum em outros países e se disseminou.
Após este período de 1930 houve outros testes que apontaram que a espécie Litopeneaus
vannamei como de maior adaptação a diferentes ambientes e a clima quente, a mesma facilitou a
produção em outros países, necessariamente os tropicais, esta espécie advinda do pacifico também
conhecido como “camarão branco”.
A criação de camarão em cativeiro no Brasil se inicia a partir do Estado do Rio Grande do
Norte em 1970, quando a espécie Litopenaeus vannamei começa se desenvolver na Região e ganha
força, com isso a produção começa aumentar e a partir de 1997 já apresentava um rápido
desenvolvimento, fator este que consolida o setor.
A atividade da carcinicultura no Brasil foi introduzida na década de 1970, no estado do Rio
Grande do Norte, e apresenta acelerado crescimento a partir de 1996/1997, com o
desenvolvimento tecnológico relacionado ao camarão do pacífico (Litopenaeus vannamei).
Assim, entre 1997 e 2003, a produção brasileira de camarão subiu de 3.600 para 90.128
toneladas – o que representa um crescimento de 2.405,0% . Também nesse período, a
produtividade cresceu de 1.015 kg/ha/ano para 6.084 kg/ha/ano, correspondendo a um
aumento de 499,0% . A área ocupada por viveiros de camarão no Brasil passou de 3.548 ha
em 1997 para 16.598 ha em 2004 – uma expansão de 367,81% (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO, 2004, p.5).

No Brasil a introdução desta atividade está associada a vários processos. De acordo com
Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) a criação do crustáceo no país se iniciou a
partir de 1970 quando essa associação começou a se difundir e desenvolve -se no Rio Grande Norte,
atrelado a este crescimento e à boa adaptação da espécie do Pacífico. Promove-se o rápido
desenvolvimento e consolidação da atividade, ainda de acordo com a ABCC é no período de 1990 até
2003 que o camarão brasileiro vivencia o seu maior crescimento produtivo.
No estado do Ceará a entrada da atividade ocorre por vários fatores, entre eles pode -se
destacar o clima favorável como: umidade do ar e temperatura, solos em parte salinizados que facilitam
a criação do camarão. Além dos fatores físicos é notável também o papel do estado por meio d e
políticas públicas para incentivar o setor, o BNB (Banco do Nordeste do Brasil) atuou nesta esfera
como agente financiador da produção, através do Programa Cresce Nordeste com a Carcinicultura.
O cultivo da atividade da criação de camarão em cativeiro no estado do Ceará ocorreu a
partir de 1980, a partir de novos projetos para colocar a atividade como importante na economia do
Estado. O processo de introdução da mesma se dá em várias fases que marcam a consolidação do
produto no Ceará, este processo consolida novas formas à dinâmica econômica do Estado, gerando
novas espacialidades, demonstrando a importância do setor para o Ceará.
O rebatimento dessa modernização no território cearense acontece de diversas formas de
apropriações, incorporações e sujeições de processos, formas e estruturas antigas que
conjuntamente com as novas feições do capital produzem novos eventos. Ou seja, têm-se
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ao mesmo tempo eventos produzidos em tempos pretéritos somados aos produzidos sob os
auspícios da modernização que se juntam no movimento do capital se fundem numa
metamorfose territorial, criando as condições propícias para uma nova divisão territorial do
trabalho‖ (ARAÚJO,2006,p.74)

No ano de 2011 o cultivo de camarão no Ceará era produzido no total de 452 fazendas
espalhadas pelo Estado, com uma produção de 31.982 toneladas, numa área de 7.262. E esses dados
revelam a importância do Ceará dentro do circuito produtivo da carcinicultura, sendo a criação de
camarão no território cearense fragmentada e realizada em diferentes pontos.

Tabela 1 - O cultivo de camarões marinhos no Ceará, 2011.

Estado

Nº Fazendas

Área
disponível (Ha)

Fazendas em
operação

Fazendas
desativadas

Produção
(Ton)

Ceará

452

7.262

325

127

31.982

Fonte: ABCC, 2011. Organização Ana Beatriz Farias

Como é possível observar na figura abaixo a produção da carcinicultura no Ceará ocorre em
diferentes pontos difusos ao longo do território cearense, principalmente localizado ao longo de todo o
litoral, com exceção da Região do Baixo Jaguaribe que possui municípios produtores em áreas não
litorâneas, o destaque de maior produtividade ocorre na Região do Baixo Jaguaribe e na Região da
Costa Negra (situado no Litoral Oeste).

Figura 1- Polos de Produção Carcinicultura Ceará, 2011.
Fonte: ADECE. (2011)
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Pode-se perceber que o papel do Estado no estímulo para á introdução da carcinicultura no
Brasil e no Ceará foram fundamentais para a consolidação da atividade no território. Os fatores
climáticos também foram fundamentais para o desenvolvimento do crustáceo, fatores esse que
demonstram a potencialidade desses lugares para a produção de camarão.

2. Inserção da Carcinicultura em Acaraú e agentes produtores
Acaraú é um município cearense situado no Litoral Oeste e na Região da Costa Negra, tendo
como limites os municípios Cruz e Jijoca de Jericoacoara. O seu histórico produtivo esta baseado na
pesca e, inicialmente na produção de sal, fatores cruciais no dese nvolvimento da carcinicultura
posteriormente.
Uma das primeiras atividades existentes no município foi à pecuária através da criação de
gado. Essa atividade foi importante para a formação territorial do município, a mesma era chamada de
charqueadas, que funcionava a partir do processamento da carne de charque, o gado era abatido e
posteriormente salgado e sua carne colocada no sol.
Com a decadência do boi, o povoado regrediu e voltou-se para a pesca. O nome oficial não
sobreviveu e foi substituído pela denominação Barra do Acaracu. O escritor Renato Braga,
em dicionário geográfico e histórico do Ceará, em 1967, relata este período como
crescimento lento e diz que em 1846 todas as casas eram de taipas. (BEZERRA, 2011,
p.62).

Após este período no qual a criação de gado foi a principal atividade econômica, e a mesma
decaiu no município, havendo o retorno para atividade pesqueira, esse momento caracterizou-se por
um desenvolvimento socioeconômico mais estagnado. Os tipos de pesca na qual Acaraú realizavam
era de acordo com Bezerra (2011), principalmente, a pesca de lagosta.
Para tratarmos da entrada da atividade da criação de camarão em cativeiro em Acaraú nos
apoiamos em Bezerra (2011). Segundo a autora a carcinicultura adentra no município em virtude da
existência de antigas áreas de salinas, fator que este que auxiliará na expansão rápida deste setor
aquícola, que encontra neste município fatores como clima e solo favoreceram a este tipo de atividade.
Para compreender como ocorreu a introdução da carcinicultura no território de Acaraú, faz-se
necessário recordar primeiro como a atividade adentrou no estado do Ceará, a mesma começou a
desenvolver-se a partir da década de 1980, na Região do Baixo Jaguaribe Cearense, principalmente no
município de Aracati (atualmente maior produtor), após este período a criação de camarão em cativeiro
se espalhou por todo o Ceará, até chegar à Região da Costa Negra, onde está situado o município de
Acaraú.
A empresa Artemisa, agora denominada Aquacrusta Marinha Ltda, passou a atuar no ramo
de produção de pós-larvas, através da instalação de um laboratório em suas dependências,
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abastecendo toda a região, o Estado do Ceará e outros estados da Federação. Além disso,
difunde para os pequenos e médios produtores, informações sobre as técnicas de manejo e
inovações surgidas para o setor. (TAHIM, LOPES e SANTANA, 2014, P.15).

Para a consolidação da atividade aquícola neste território o papel de alguns agentes tornouse essencial. A entrada de empresas carcinicultoras neste município a partir da década de 1980 foi um
marco fundamental para o desenvolvimento do setor na Região. Uns dos exemplos foi a Empresa
Acqua Crusta Marinha antiga Empresa Artemisa situada na Fazenda Cacimbas a 1 km do centro
urbano de Acaraú, é a maior na região e no município, e que possui um laboratório de larvicultura,
único na região, que fornece larvas do crustáceo para as fazendas produtoras de camarão.
Para concretizar a produção do camarão é necessário o papel das indústrias de
beneficiamento que processam o camarão e o preparam para o consumidor final, as mesmas
constituem como etapa fundamental do circuito produtivo da produção da carnicicultura. Em Acaraú a
Empresa Cajucoco realizar a etapa de beneficiamento e a certificação do camarão, a qual garante a
qualidade final do produto.
A unidade de beneficiamento da Cajucoco (2015) tem capacidade para beneficiar 35
toneladas de camarão por dia. Além de abastecer o mercado interno, exporta para os
Estados Unidos e Europa. Não possui marca própria. Recebeu, em março de 2010, “o
Certificado de Excelência do Programa “Garantia de Origem” do grupo Carrefour, na
categoria de abate e processamento de Camarão". Hoje a indústria opera com os seguintes
produtos: lagosta, camarão, polvo e peixe (VARGAS, 2016, p.18).

De acordo com dados da Associação de Carcinicultores da Região da Costa Negra a Região
possui um total de 33 empresas associadas ao setor, as mesmas se distribuem entre os municípios de
Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara e Cruz, municípios estes que c onstituem a Região produtora
de camarão no Litoral Oeste cearense.
Nota-se que o papel dos agentes produtores da carcinicultura em Acaraú é essencial para
consolidação desta atividade, pois os mesmos trouxeram novas técnicas e cientificidade à produção,
que adquiriu novos insumos e se modernizou, aumentando consideravelmente seus volumes, gerando
assim fluxos e ritmos ao município.
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Figura 2- Viveiros de engorda na Empresa Aquacrusta Marinha, em Acaraú-Ce.
Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016).

3. Rebatimentos da carcinicultura no município de Acaraú
Para analisar-se os principais rebatimentos gerados mediante a introdução da carcinicultura
em Acaraú é necessário compreender como a atividade altera os ritmos e as dinâmicas no município,
dos elementos que o crescimento do setor da carcinicultura impulsionou foi o crescimento populacional.
Ao tratarmos desta discussão é preciso compreender como esse processo de dinâmica
urbana associada ao setor produtivo ocorre e quais são suas principais características para realizar tal
abordagem utilizarmos o conceito de “solidariedades espaciais” de Santos (1996), é sabido que muitas
cidades podem desempenhar diferentes funções, algumas, entretanto apresenta uma especialização
para determinadas atividades produtivas. Ainda de acordo Santos (1996) em “solidariedades espaciais”
onde cada cidade desenvolve relações entre si, essas relações se dão a partir de fluxos e fixos
imateriais, é importante salientar que esses fluxos atendem ás demandas de um mercado consumidor
exigente e seletivo.
Ao falarmos de território, é visível que o território pode se apropriado de diversas formas
através das relações sociais e econômicas vivenciadas neste espaço. Atividades que ocorrem em
áreas ditas “rurais” dependendo da sua complexidade podem influenciar diretamente nas relações
econômicas no centro urbano local, gerando, por exemplo, o aumento de fluxos para atender as
demandas advindas das atividades.
A população de Acaraú de acordo com dados extraídos do censo demográfico do IBGE
encontra-se em 2016 com o total de 61.715 pessoas. Se comparados à população de 2010 que estava
em 57.551 à mesma cresceu consideravelmente em termos vegetativos.
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Tabela 2 – Acaraú População 2010/2016
Município
Acaraú

População 2010
57.551

População 2016
61.715

Fonte: IBGE.

O setor econômico mostrou crescimento em relação à produção do PIB (Produto Interno
Bruto). No município no ano de 2010 o mesmo era de 5.695,95, já para 2016 se encontrava em
8.531,09, fator este que demonstra um incremento em crescimento econômico da Região. Algumas
atividades são responsáveis por este processo, o setor da carcinicultura e o setor aquícola são uns dos
exemplos de produções que atualmente apresentam crescimento considerável.
Tabela 3 - PIB per capita/ Acaraú anos 2010/2016.
PIB Acaraú 2010

PIB Acaraú 2016

5.695,95

8.531,09

Fonte: IBGE.

A economia urbana de Acaraú se mostra com um crescimento considerável em relação aos
municípios próximos da Região da Costa Negra, em virtude disso o mesmo possui varias lojas
varejistas nacionais, no setor de móveis e eletrodomésticos tais como: Macavi, Solar Magazine, esse
crescimento urbano ocorre em função do aumento do poder de consumo da população local,
estimulado pelo crescimento econômico das atividades pro dutivas.
De acordo com dados da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). No ano de 2014 o município de
Acaraú possuía um total de 731 estabelecimentos comerciais, deste total 725 eram no ramo varejista e
apenas seis no ramo atacadista. Os dados mostram um crescimento no número de lojas varejistas e
principalmente do comercio local.
Tabela 4 - Estabelecimentos comerciais em Acaraú – 2014

Discriminação

Estabelecimentos comerciais
Município
%

Estado

%

Total

731

100,00

154.770

100,00

Atacadista

6

0,82

3.608

2,33

Varejista

725

99,18

150.679

97,36

Reparação (1)

-

-

483

0,31

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
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Sabe-se que a atividade da carcinicultura é geradora de renda e empregos nas áreas na qual
essa produção esta inserida. Em Acaraú a criação de camarão desponta como fator crucial no
crescimento tanto urbano como rural do município, entretanto a mesma possibilita também o
desenvolvimento de toda a região, através do aumento de fluxos, como distribuição de insumos,
produção de larvas de camarão, entre outros.
Acerca das “solidariedades espaciais” Santos (1996) deixa claro que esse fenômeno
promover a mesmo tempo a ordem e a desordem, no sentido de que integra redes de fluxos intensos, a
desordem apresenta-se através da segregação espacial dos lugares, na qual a infraestrutura dita o
desenvolvimento econômico e a vocação produtiva dos lugares, a partir da divisão do trabalho.
A criação de demandas geradas pela modernização da carcinicultura é refletida no espaço
urbano de Acaraú, através do crescimento do setor do comércio e dos serviços, o aumento do número
de empregos na Região alterou no dinamismo econômico existente em Acaraú. Há uma crescente
demanda de insumos para sustentação da carcinicultura e, aliado a esta atividades outras se
consolidam no município como é o caso do comércio alimentício e comércio varejista.
Tabela 5 - Aquicultura - Camarão - valor da produção, 2014.
Município
Acaraú

Valor
62.818

Produção (Quantidade)
4.552.000

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

O aumento de marketing do consumo do camarão em âmbito nacional favoreceu o
surgimento de restaurantes e quiosques especializados nesta iguaria. Em campo foi observado
diversos estabelecimentos nos quais o camarão é parte do cardápio, mostrando que o consumo do
crustáceo se faz cada vez maior, atrelado à grande produção e distribuição do produto, desta forma, o
setor carcinicultor demonstra-se importante no dinamismo econômico do município.
.

Figura 3 - Mercado de Peixes em Acaraú.
Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016).
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Outro fenômeno é observado quanto se trata da carcinicultura é a sua modernização, que
além de ser complexa gera novas temporalidades, esse fenômeno altera os espaços no sentido de que
traz um novo ritmo para este setor agropecuário, tornando o cada vez mais exigente, produtivo e
tecnológico. As tecnologias advindas dessa modernização visam a maior produtividade do crustáceo,
como também garante a qualidade do produto.
A complexidade desta atividade aquícola é notável em função dos diferentes tipos de agentes
produtivos envolvidos. E entre estes podemos citar: O Estado, que funciona como incentivador da
produção; os proprietários, que tem o poder acerca dos recursos financeiros; e os trabalhadores, que
estão no centro da hierarquia, pois realizam a produção efetivamente.
É visível o crescimento do município de Acaraú, associado à carcinicultura, observado como
no maior fluxo de pessoas nas ruas e principalmente no centro comercial da cidade. E essa mobilidade
ocorre em função da busca por compras de produtos ou acesso a serviços não realizados na zona rural
do município.
O crescimento de empresas associadas ao setor da carcinicultura é prescindível em função
das demandas necessárias que essa produção exige. O centro urbano de Acaraú configura-se como
importante núcleo de comércio na Região. Durante a realização do trabalho de campo observou-se o
intenso fluxo de mercadorias, como também o intenso mercado informal, através de feiras livres nas
ruas principais da zona urbana do município, este tipo comércio favorece a maior inserção da
população e dinamiza o consumo local.

Figura 4 - Feira no Centro de Acaraú-Ce.
Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016).
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Em contrapartida a esse processo a implantação e a criação de camarão de cativeiro tem
promovido uma série de problemas ambientais. Para falamos de impactos ambientais associados à
carcinicultura faz-se necessário saber o que é esse processo e suas repercussões onde ele se insere
de acordo com o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do
meio ambiente”, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem estar da população; as
atividades sociais e econômicas; A biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade
dos recursos ambientais‖, como a carcinicultura geram esses e outros impactos, existem v ários
discussões a níveis internacional e nacional acerca das consequências geradas pelo desenvolvimento
da atividade.
Em Acaraú a carcinicultura ocorreu em algumas áreas já salinadas, pois existia a presença
de salinas na Região. Em outras áreas, na qual a carcinicultura adentrou fez -se necessário a
salinização dos solos, fator esse que gerou problemas nas comunidades instaladas, pois os solos
tornaram se pobres e inférteis, o que afetou diretamente a vida dessas populações. Durante a
realização do trabalho do campo os moradores do Distrito de Aranau, situado em Acaraú, relataram
que sofreram perda de plantações após a instalação das fazendas produtivas de camarão, os mesmos
também denunciaram a contaminação dos corpos hídricos como rios e lagoas.
Esta nova atividade industrial, implantada em ecossistemas de preservação permanente
segundo a legislação ambiental brasileira, ameaça à existência das comunidades usuárias
ancestrais, contribuindo diretamente para a desorganização das atividades tradicionais,
criando outras relações de trabalho e mercantilização de seus territórios (MEIRELES,
QUEIROZ, 2010.p.2).

A criação de camarão em cativeiro em Acaraú é responsável por ocasionar várias
problemáticas no município a níveis ambientais e sociais. Os primeiros são bastante visíveis através da
contaminação de rios, lagoas e solos no entorno das fazendas. A desocupação da população nativa e
pesqueira, o desaparecimento de peixes e crustáceos, a perda da atividade da pesca por parte dos
moradores locais, a salinização dos solos, o desmatamento de manguezais e apicuns, também são
motivos de conflitos socioambientais.
Nos trabalhos de campo foram observadas diversas irregularidades inerentes à produção de
camarão em Acaraú, tais como a contaminação dos cursos de aguas, desparecimento de espécies
nativas de camarão, a geração de conflitos em virtude da retirada da população local dessas áreas, a
salinização dos solos, a retirada da pesca tradicional em virtude dos cercamentos realizados pelas
empresas para implantação dos viveiros de camarão etc.
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É possível inferir que a carcinicultura implantada no município de Acaraú, é responsável por
diversos transtornos à população, extraindo destas pessoas atividades que antes eram tradicionais
como a pesca, o lazer, e transformando estes cenários em áreas produtoras de camarão ocasionando
diferentes processos negativos ao meio ambiente e por consequência a toda a população da região.

Figura 5 - Curso de água próximo a Fazenda da Empresa Aranau Aquicultura, Acaraú-Ce.
Fonte: Ana Beatriz, (Março/2016).

Considerações Finais
Diante do exposto, observa-se que a introdução da criação de camarão em cativeiro em
Acaraú é responsável por uma série de novas dinâmicas e novas temporalidades no espaço urbano e
rural do município, como a criação de novos fluxos e transportes associados ao setor, crescimento da
renda local, estimulando por consequência o aumento do consumo, gerando demandas para
surgimento de novas lojas atacadistas, comércio alimentício como os restaurantes e mercados.
A modernização deste setor caracteriza-se como sendo excludente, pois não inseri todos os
sujeitos igualmente, gerando por consequência diferentes desigualdades e problemas ambientais no
espaço rural e urbano do município, trazendo este caráter conflitivo e segredador.
Além disto, é possível notar que a mesma também desencadeia outros processos, tais como
a instalação de conflitos socioambientais, pois ocasiona a retirada da população nativa de áreas antes
já habitadas pelas mesmas, extraindo recursos naturais de áreas de manguezais e apicuns,
desmatando mangues, ocasionando o desaparecimento de espécies de peixes nativos e crustáceos,
salinizando os solos e contaminando os rios , isto é, promovendo vários transtornos à população do
município, principalmente as que residem no espaço rural.
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