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RESUMO – A atividade de carcinicultura tem crescido nos últimos anos no Ceará, e em especial no 

município de Jaguaruana. O crescimento rápido e desordenado dos viveiros pode acarretar inúmeros 

impactos ambientais. Dado o grande crescimento dessa atividade, o presente estudo se propõe analisar 

a evolução da atividade de carcinicultura no município de Jaguaruana durante a grande seca de 2012-

2017, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens. Para isso, 

utilizou-se imagens de satélite LandSat 5 e LandSat 8, dos anos de 2011 e 2017 para avaliar o 

crescimento das áreas de tanques de carcinicultura. As imagens passaram por processamento digital 

que resultou em composições coloridas que realçaram os tanques. Os resultados mostraram um 

crescimento de cerca de 328% das áreas de tanques de carcinicultura. A discursão final aponta para 

os riscos que esse amplo crescimento pode causar ao meio e ambiente e ao consumo de água das 

populações 

 
 
ABSTRACT– Shrimp farming activity has grown during the recent years in Ceará, and especially in 

the municipality of Jaguaruana. The fast and disorderly growth of nurseries can lead to numerous 

environmental impacts. Given the high growth of this activity, the present study intends to analyze 

the evolution of the shrimp farming activity in the municipality of Jaguaruana during the great drought 

of 2012-2017, using techniques of remote sensing and digital image processing. For this purpose, 

satellite images LandSat 5 and LandSat 8, from 2011 and 2017, were used to evaluate the growth of 

shrimp pond areas. The images went through digital processing which resulted in colored 

compositions that enhanced the tanks. The results showed a growth of about 328% of the areas of 

shrimp farming. The final discussion points to the risks that this broad growth can cause to the 

environment and the water consumption of the population 
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INTRODUÇÃO  

A carcinicultura é uma atividade agrícola com grande expansão nas últimas décadas, onde cerca 

de 99% da produção é feita em regiões litorâneas de países tropicais em desenvolvimento. No Brasil, 

país responsável por cerca de 1,8% da produção mundial, a atividade chegou a movimentar mais de 

1 bilhão de reais em 2015. O Ceará é o maior produtor de camarão cultivado no país e representa 

cerca de 66% de toda a produção nacional (TAHÍM & ARAÚJO JUNIOR, 2014; DE FREITAS, 

2015).  

De 2013 para 2015, a produção do município de Jaguaruana aumentou em 40,1% (IPECE, 

2016). Do total de produtores do município, 14% possuíam licenciamento ambiental e 5% 

apresentavam outorga do uso de água, e muitos ainda não contavam com anuência da Prefeitura 

(FREITAS, 2015).  

O crescimento rápido e desordenado dos viveiros pode acarretar inúmeros impactos ambientais, 

como o desmatamento de manguezais, de carnaubais e das matas ciliares, comprometendo o 

ecossistema de manguezal, apicum e salgado, que são áreas protegidas parcialmente pelo Código 

Florestal brasileiro (IBAMA, 2005; BRASIL, 2012). A contaminação da água por efluentes dos 

viveiros também é uma preocupação ambiental, especialmente na região do Baixo Jaguaribe, dada a 

importância ambiental e socioeconômica do Rio Jaguaribe para o Estado do Ceará. No início de 2016, 

a Superintendência Estadual de Meio Ambiento do Ceará (SEMACE) protocolou uma ação itinerante 

no município, realizando vistorias técnicas e corroborando com os processos de licenciamento 

ambiental (SEMACE, 2016).  

Dada o grande crescimento dessa atividade, o presente estudo se propõe analisar a evolução da 

atividade de carcinicultura no município de Jaguaruana durante a grande seca de 2012-2017, 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A área escolhida para estudo foi o munícipio de Jaguaruana, localizado no Estado do Ceará 

(Figura 1). O munícipio conta com uma área de 867,56 hm², com cerca de 33.607 habitantes 

(IBGE,2016).  

Jaguaruana está inserido na bacia hidrográfica do baixo Jaguaribe e é cortado pelo rio Jaguaribe, 

maior rio do Estado do Ceará. O município é considerado maior produtor em águas oligohalinas, 

gerando mais de mil empregos diretos. A atividade de aquicultura nesse município é marcada por 

micros, pequenos e médios produtores. A Tabela 1 apresenta a evolução do carcinicultura dos anos 

de 2013 a 2016. A atividade cresceu cerca de 32% entre os anos de 2014 e 2015. 
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Figura 1- Localização do município de Jaguaruana (CE) 

 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

Tabela 1 - Produção de camarão no município de Jaguaruana nos anos de 2013, 2014 e 2015 

 Produção de camarão 

Ano Quantidade (kg) Crescimento 

relativo ao ano 

anterior (%) 

Valor (mil R$) 

2013 3.564.872 - 43.670 

2014 3.798.976 6,6 39.889 

2015 5.014.649 32,0 52.654 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IPECE (2016) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o alcance do objetivo, utilizou-se uma metodologia dividida em três etapas: (i) aquisição 

de imagens de satélites; (ii) aplicação de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI); (iii) 

identificação de padrões de imagens e vetorização dos dados de satélite. 

A etapa inicial consistiu na aquisição de imagens de satélites orbitais da área de estudo que 

incorporassem o período de tempo analisado, com o intuito de avaliar a evolução das áreas de cultivo 

de carcinicultura da região. Assim, coletaram-se duas imagens de satélite da série LandSat (Tabela 

2). A primeira imagem, datada em 06/08/2011, do satélite LandSat 5 sensor TM, marca o início do 

período estudado. A segunda imagem, com data 03/06/2017, do satélite LandSat 8 sensor OLI, marca 
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o fim do período. Ambas as imagens foram obtidas da orbita/ponto 216 / 063 dos satélites 

mencionados através da homepage da USGS Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov/).  

 Tabela 2 - Dados dos satélites utilizados no estudo 

Data Satélite - Sensor Orbita / Ponto 

06/08/2011 LandSat 5 - TM 216 / 063 

03/06/2017 LandSat 8 - OLI 216 / 063 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A segunda etapa trabalho englobou a utilização de técnicas de Processamento Digital de 

Imagens. Incialmente realizou-se um pré-processamento das imagens coletadas com a criação de um 

arquivo merge que unificou as bandas espectrais dos diferentes satélites, utilizado o software ER-

Mapper 7.0®. Para a imagem do LandSat 5, utilizou-se a fusão das bandas espectrais 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 

e para o LandSat 8 as bandas 1 a 8. Em seguida, utilizou-se de técnicas de composição colorida no 

sistema de cor Red-Green-Blue (RGB) para realçar as informações espectrais das imagens. Como o 

intuito foi a verificação dos tanques de carcinicultura, optou-se por uma composição que realçasse a 

refletância das águas presentes nas imagens. A Tabela 3 mostra as composições utilizadas no estudo. 

Realizou-se ainda a modificação dos histogramas das diferentes composições objetivando o realce 

dos objetos com água.  

 

Tabela 3 - Composições coloridas no sistema de cor RGB do Landsat 5 e LandSat 8 utilizadas 

Satélite Composição 

LandSat 5 R (4) G (3) B (2) 

LandSat 8 R (5) G (4) B (3) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, utilizou-se o software ArcGIS 10® para verificar nas imagens obtidas um padrão que 

pudesse identificar os tanques de carcinicultura. As áreas encontradas foram vetorizadas resultando 

no cálculo da evolução das áreas ocupadas por essa atividade econômica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A utilização de técnicas de PDI possibilitou a composição colorida de imagens obtidas de 

satélites apresentados na Figura 2. As imagens foram processadas com o objetivo de evidenciar os 

tanques de carcinicultura no município de Jaguaruana (CE). Observou-se que os padrões dos tanques 

corresponderam às imagens retangulares na cor preto/verde escuro com bordas 

amareladas/esverdeadas.  

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura 2 - Imagens das composições com coloridas objetivando a observação dos objetos com água. (a) Imagem 

LandSat 5 R(4)G(3)B(2) ; (b) Imagem LandSat 8 R(5)G(4)B(3) 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

(a) 

(b) 
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A interpretação das imagens evidenciou um aumento significativo da área ocupada pelos 

tanques. A Figura 3 apresenta a vetorização dessas áreas. Os resultados apontaram que antes do início 

da seca, a área ocupada pelos tanques correspondia a 3,85 km². Ao fim do período analisado, observou 

um crescimento de 328% da área ocupada, resultando em 15,58 km². Nas imagens obtidas evidencia-

se, ainda, a calha principal do rio Jaguaribe praticamente seco em junho de 2017, mês marcado pelo 

fim da quadra chuvosa na região. 

 

Figura 3 - Mapeamento das áreas ocupadas por tanques de carcinicultura nos anos nos anos de (a) 2011 e (b) 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 

CONCLUSÃO 

A análise e interpretação das imagens utilizando técnicas de processamento digital 

possibilitaram a visualização e o mapeamento das áreas ocupadas pela atividade econômica da 

carcinicultura no município de Jaguaruana (CE) entre os anos de 2011 a 2017. Este estudo possibilitou 

a verificação do crescimento das áreas de carcinicultura do município, em um período marcado por 

grande seca na região. 

O munícipio localizado na bacia hidrográfica do baixo Jaguaribe sofre impactos provocados 

pela seca que atingiu todo o estado do Ceará nos últimos anos. O crescimento das áreas dos tanques 
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nesse período sinaliza uma modificação da atividade econômica da região, com agricultores migrando 

da prática da irrigação para a carcinicultura. A imagem de 2017 mostrou a sessão do rio Jaguaribe 

que cruza a cidade praticamente seca. Essa observação traz indícios de que a utilização das águas para 

essa cultura possa vir de poços subterrâneos alimentados pela infiltração da água da calha do rio. A 

criação desordenada favorece ainda inúmeros impactos ambientais, como a poluição dos mananciais 

da região. Em um momento histórico de seca, a utilização de água doce para a criação de camarões 

aumenta o conflito pelo uso da água, trazendo para o abastecimento das populações maiores situações 

de vulnerabilidades. 
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