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RESUMO: No Brasil, a carcinicultura é praticada, em sua maioria, por micro e pequenos produtores. 
Não difere à prática na região do baixo São Francisco, onde produtores têm feito desta atividade a 
sua principal fonte de renda e transformação social. Este trabalho fornece informações sobre os 
parâmetros fisíco-químicos da água, em fazendas de criação de camarão na região do baixo São 
Francisco, nos municípios de Brejo Grande-SE, Propriá-SE e Igreja Nova-AL, sendo as 
amostragens realizadas nos anos de 2018 e 2019. Os parâmetros pH (6,8 – 7,9), condutividade 
elétrica (0,09 - 4,13 mS cm-1), oxigênio dissolvido (2,6 – 7,6 mg L-1), temperatura (28,9 – 31,3 °C), 
sólidos totais dissolvidos (0,0019 – 0,60 g L-1) e turbidez (2,7 – 155,4 NTU), foram determinados in 
loco com o auxílio de sonda multiparâmetro. Para determinação de DBO (2,4– 7,2 mg L-1), DQO 
(152,5 – 257,3 mg L-1) e carbono orgânico total (8,2 – 21,9 mg L-1), as análises foram realizadas em 
laboratório. Parâmetros com valores fora das legislações nacionais pertinentes (Resolução 
CONAMA 357/2005 e 430/2011) podem estar ligados com o acúmulo de nutrientes devido a 
insumos na ração, densidade do criadouro, forma de manejo, utilização da área como descarte de 
esgoto doméstico in natura e matéria orgânica acumulada. 
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INTRODUÇÃO 
  

A criação de camarão em viveiros tem crescido significativamente no Brasil, especialmente 
na região Nordeste, em função de apresentar condições ambientais altamente propícias para o 
cultivo do camarão. Produtores de camarão da região do Baixo São Francisco, nos Estados de 
Alagoas e Sergipe, encontraram no cultivo de camarão uma alternativa a outras práticas de 
subsistência, como rizicultura, plantação de frutas e hortaliças, entre outras, afetadas pelo aumento 
da salinidade do Rio São Francisco (ABCC, 2017). Estima-se que no ano de 2018, o Estado de 
Sergipe,  apresentou 354 fazendas de carcinicultura registradas, sendo 110 (31%) situadas na 
região do baixo São Francisco, instaladas principalmente nos municípios de Brejo grande e 
Pacatuba (ADEMA, 2018). 

A qualidade da água é um fator determinante que influencia na sobrevivência e 
desenvolvimento dos camarões cultivados em cativeiro. Condições adversas de qualidade da água 
comprometem o manejo e aumentam o nível de estresse dos camarões, tornando-os mais 
suscetíveis a doenças (FERREIRA, BONETTI E SEIFFERT, 2011). 

As análises da qualidade de água abordam importantíssimos parâmetros relacionados ao 
equilíbrio ambiental em fazendas de camarão (ex. oxigênio dissolvido, demanda química e biológica 
de oxigênio, controle de pH, salinidade, concentração de nutrientes, sólidos dissolvidos totais), 
tendo em vista a manutenção da qualidade da água dentro dos parâmetros ideais para que o 
camarão confinado em berçários primários, secundários e viveiros de engorda sintam-se em um 
ambiente confortável para o desenvolvimento durante os respectivos ciclos de cultivo (ABCC, 2017).  

Informações sobre os principais parâmetros da qualidade da água na carcinicultura são de 
suma importância para obter-se o melhor esquema de gerenciamento da água que atenda a esta 
aplicação. Além de minimizar os danos ambientais causados pela troca frequente de água e 
descarga de efluentes (NG et al., 2018). 

Para minimizar alterações nas propriedades da água, as análises dos parâmetros físicos e 
químicos como temperatura, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais dissolvidos, oxigênio 
dissolvido e pH, devem ser preferencialmente realizadas em campo.  A avaliação desses 
parâmetros da qualidade da água é relevante para o entendimento da dinâmica dos ecossistemas 
e para a compreensão de possíveis alterações no meio aquático (PARRON, 2011). 

Contudo, a carcinicultura precisa ser adequadamente acompanhada, para que as 
consequências socioeconômicas, políticas, tecnológicas e ambientais, não sejam repentinamente 
irreversíveis. Atenta-se para a relação direta existente entre a expansão da carcinicultura e os 
conflitos com a poluição hídrica, salinização dos lençóis freáticos e destruição de manguezais, por 
exemplo, provenientes do uso excessivo de água, do descarte de efluentes dos viveiros, da 
disposição de sedimentos e da utilização de substâncias químicas para alimentação ou 
medicamento. 

Nesse contexto, subsidiar informações referentes aos parâmetros analíticos para avaliação 
da qualidade da água, é fundamental para identificar as principais questões relacionadas a 
carcinicultura e contribuir para uma gestão disciplinar, sob orientação, considerando aspectos 
relacionados à criação de leis e regulamentos e aos impactos ambientais oriundos dessa atividade. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostragem foi realizada nos meses de outubro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, em 
4 propriedades nos municípios de Brejo Grande-SE, Propriá-SE e Igreja Nova-AL, todas fazem parte 
da região do baixo São Francisco. 

As fazendas localizadas nos municípios de Propriá e Igreja Nova, apresentam dinâmica de 
enchimento dos viveiros, utilizando bombas de captação. Logo, as análises foram distribuídas em 
3 partes: água de captação, água do viveiro e água de drenagem (escoamento). Já as propriedades 
localizadas no município de Brejo Grande, a dinâmica de enchimento e esvaziamento dos viveiros 
se dá de acordo com o movimento de maré, sendo o caminho de entrada da água o mesmo de 
saída. Dessa forma, as análises foram realizadas em duas partes: água de captação e drenagem, 
e água do viveiro. 
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Os parâmetros pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura, sólidos totais 
dissolvidos e turbidez, foram determinados in loco com o auxílio de sonda multiparâmetro HANNA, 
HI 9829 (Romênia). Para determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 
química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico total (TOC), as análises foram realizadas em 
laboratório, especificadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, 2012). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A utilização do meio ambiente, sem o devido planejamento, pode causar degradação e 
comprometimento a qualidade de vida de gerações futuras. Dessa forma, o uso de ferramentas 
analíticas para o monitoramento ambiental, vem contribuir no controle destes impactos, 
especialmente na região do baixo São Francisco. 

A Tabela 1 indica os valores médios dos parâmetros gerais, obtidos na avaliação da 
qualidade da água, in situ, através da utilização de sonda multiparamétrica, e das análises 
realizadas em laboratório. Os valores de cada variável podem ser comparados com os limites 
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através das resoluções n° 
357/2005 e n° 430/2011, para água salobra classe 1, esta classificação é utilizada para o cultivo de 
organismos aquáticos, no caso em questão, a carcinicultura. 
 

Tabela 1 Parâmetros da qualidade da água em cultivares de camarão. 

 pH 
Cond 

(mS cm-1) 
OD 

(mg L-1) 
T 

(°C) 
TDS 
(g L-1) 

Turb 
(NTU) 

DBO 
(mg L-1) 

DQO 
(mg L-

1) 

TOC 
(mg L-

1) 

F1Cap 7,6 0,17 2,6 28,9 0,1 6,0 2,4 217,0 8,2 

F1Viv 7,6 0,31 5,1 29,3 0,5 31,9 5,7 212,3 21,9 

F1Dre 7,7 0,43 6,5 29,4 0,6 25,1 4,8 232,0 19,5 

F2cap 7,8 0,09 7,2 29,4 0,1 2,7 5,7 215,9 15,4 

F2Viv 7,9 0,91 7,6 29,2 0,6 48,5 7,2 257,3 13,3 

F2Dre 7,8 0,21 5,1 30,6 0,1 115,4 3,0 152,5 12,7 

F3CD 6,8 4,13 6,5 30 0,0025 24,3 4,8 224,2 - 

F4CD 7,1 3,28 6,4 31,3 0,0019 58,6 4,8 199,36 - 

CONAMA 6,5-8,5  > 5,0    ≤ 5,0  ≤ 3,0 

F: fazenda produtora de camarão; Cap/C: água de captação; Viv: água do viveiro; Dre/D: água de drenagem 

 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 1, se observa pequena variabilidade nos 
valores de pH em todos os pontos amostrais das fazendas produtoras de camarão. Os resultados 
variaram entre 6,8 e 7,9, e se enquadraram em todas classes de água do CONAMA n° 357/2005, a 
qual estabelece as condições padrões de pH entre 6,0 - 8,05. Além disso, os valores encontrados 
neste trabalho são menores que os relatados por Figueiredo et al. (2005) com estudo realizado em 
fazendas produtoras de camarão na bacia do Baixo Jaguaribe-CE, no qual encontraram valores 
médios de pH entre 7,8 e 8,8. 

Os parâmetros condutividade elétrica e temperatura apesar de não serem contemplados na 
resolução CONAMA n° 357/2005, são parâmetros importantes na avaliação da qualidade da água, 
pois, elevações da temperatura aumentam as taxas das reações químicas, físicas e biológicas e 
diminuem a solubilidade dos gases (SPERLING, 2005). Já a condutividade elétrica, representa um 
importante indicador de ocasional lançamento de efluentes por estar relacionado com a 
concentração de sólidos totais dissolvidos (LIBÂNIO, 2011). 

Os valores de temperatura registrados variaram de 28,9 a 31,3 °C, demonstrando pouca 
variabilidade e, corroborando com os dados apresentados por Figueiredo et al. (2005), os quais 
encontraram valores de temperatura entre 29,30 e 30,95 °C. Já a condutividade, sofreu grande 
variabilidade, apresentando valores entre 0,09 e 4,13 mS cm -1, estando estes abaixo dos 
apresentados por Garcia et al. (2009), 18,60 e 20,60 mS cm -1. 
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Os teores de carbono orgânico na água foram de 8,2 a 21,9 mg L-1, os quais se apresentam 
acima do permitido pela legislação (Tabela 1), assim como estiveram acima dos valores descritos 
por Garcia et al. (2009), 4,6 – 19,6 mg L-1.  

A demanda biológica de oxigênio (DBO) representa o oxigênio necessário para que os 
microrganismos degradem a matéria orgânica existente na água. Em ambientes bastante 
eutrofizados, o nível de DBO é elevado. Este parâmetro é bastante utilizado em análises ambientais, 
apesar de ser considerado muito empírico para alguns pesquisadores. Na presente pesquisa foram 
encontrados valores médios variando de 2,4 a 7,2 mg L-1. Já os valores para DQO variaram de 
152,5 a 257,3 mais elevados do que o trabalho apresentado por Teichert-Coddington et al. (2000), 
no qual apresentou valor médio de 32 mg L-1. 

As concentrações de OD variaram entre 2,6 - 7,6 mg L-1 O2, esses valores expressam grande 
variação, sendo que o primeiro valor se encontra abaixo do recomendado pelo CONAMA resolução 
n° 357/2005. No que se refere ao lançamento de sólidos na água, os valores descritos neste 
trabalho (0,0019 – 0,60 g L-1), foram os menores em relação a outros trabalhos em fazendas de 
camarão. Garcia et al (2009), por exemplo, descreve valores médios de 15,83 mg L-1. 

Verificou-se uma elevada variação dos resultados obtidos para turbidez (2,7 – 115,4 NTU). 
Aumento dos sólidos em suspensão, ocorrem picos nos valores de turbidez pois impedem o feixe 
de luz penetrar na água (Santos et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES 
 

Os parâmetros físico-químicos aferidos nas águas em uso para a produção de camarão, na 
região do baixo São Francisco, aplicados aos mecanismos de medição da qualidade da água, são 
importantes ferramentas para a avaliação das mudanças ambientais ocorridas, assim como, são 
fundamentais para o melhoramento das condições de produção. 
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