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RESUMO 

Nos últimos anos a aqüicultura vem apresentando significativo 
crescimento, em suas várias áreas de atuação, na tentativa de atender uma 
acentuada demanda global, dentre as quais, a carcinicultura de água doce 
surge como uma alternativa para a produção de crustáceos, bem como a 
preservação de nossos estoques naturais. Uma das espécies que tem se 
destacado por apresentar uma fácil manipulação, reprodução e rusticidade, é o 
camarão de água doce Macrobrachium amazonicum. Desta forma o presente 
trabalho tem como objetivo conhecer e analisar a larvicultura do camarão de 
água doce M. amazonicum realizada pelo Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS) no Centro de Pesquisa em Carcinicultura (CPC) da 
Praia de Iracema (Fortaleza, CE). O CPC disponibiliza estruturas para 
produção de pós-larvas da referida espécie, tais como: sala de desova e 
desenvolvimento larval, setor de eclosão de cistos de artêmia, laboratório de 
análises físico-químicas e setor administrativo. Semanalmente, nos viveiros do 
município de Pentecoste-CE, são feitas amostragem das fêmeas da espécie e 
observação visual quanto à presença de ovos. Uma vez detectado a presença 
de um número considerável de fêmeas ovígeras, elas são transportadas ao 
CPC, em sacos plásticos com 1/3 água e 2/3 oxigênio. Chegando ao referido 
local, estas receberam um tratamento profilático com formaldeído 200ppm 
durante 10 segundos e em seguida foram aclimatadas em salinidade 8, 
condição ideal para desova. Diariamente os ovos são coletados, contados e em 
seguida aclimatados em salinidade 12, para transferência dos mesmos aos 
tanques de larvicultura. As larvas são, inicialmente, alimentadas com náuplios 
de artêmia que são ricas em ácidos graxos polinsaturados. À medida que as 
larvas vão se desenvolvendo, são ofertados outros alimentos como: ração 
COMA (alimento desenvolvido no próprio laboratório e com grande aceitação 
pelas larvas). Diariamente é realizada a amostragem de larvas para 
determinação do estágio larval. Uma vez detectada a presença de pós-larvas, 
essas foram embaladas em sacos plásticos e levadas para açudes definidos 
pelo DNOCS. No período de 2008, foram realizados 39 povoamentos em 
açudes com pós-larvas desenvolvidas pelo CPC, sendo 367.325 pl's 
destinadas para o Ceará e 200.000 para reservatórios em Rio Grande do 
Norte. O trabalho realizado pelo DNOCS, encontra sua relevância ao inserir 
uma espécie com características biométricas mais desenvolvidas que atingiram 
um crescimento individual (o triplo do tamanho encontrado nos reservatórios 
cearenses) que seja comerciável, gerando alimento e emprego para o setor. 
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ACOMPANHAMENTO DA LARVICULTURA DO CAMARÃO "CANELA" 

Macrobrachium amazonicum REALIZADA PELO DNOCS NO CENTRO DE 

PESQUISA EM CARCINICULTURA (PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA, 

CEARÁ) 

FABRÍCIO MAIA DANTAS 

1. INTRODUÇÃO 

A aqüicultura surge como uma alternativa de produção de alimentos, 

pois a exploração não racional e o conseqüente esgotamento dos estoques 

pesqueiros têm sido agravados cada vez mais pelo avanço tecnológico da 

atividade extrativa. 

Em 2007, o Brasil produziu 289.049,50 toneladas de produtos aqüícolas, 

divididas entre as regiões Norte (26.343,0 t), Nordeste (107.486,0 t), Sul 

(78.350,0 t), Sudeste (36.661,5 t) e Centro-Oeste (40.209,0 t). A região 

Nordeste ocupou, naquele ano, o primeiro lugar no ranking em aqüicultura com 

63.500,5 t em produção marinha e 43.985,5 t em continental (IBAMA, 2009). 

Dentro dos ramos da aqüicultura, o cultivo de camarões vem 

apresentando grande destaque no setor pesqueiro mundial, estimulando 

pequenos e grandes empresários à produção deste recurso. No ano de 2003, o 

Brasil produziu 90.190 toneladas do crustáceo, tendo uma relativa queda nos 

anos seguintes, estabilizando sua produção em 65.000 toneladas nos anos de 

2006 e 2007 (FAO, 2008). 

No Nordeste brasileiro, a carcinicultura marinha se destacou 

economicamente no ano de 2007, com uma produção de 63.500 toneladas. Por 

outro lado, a carcinicultura de águas interiores não apresentou valores 

significativo no agronegócio da região. Somente os Estados de Pernambuco e 

Sergipe, de acordo com os dados do IBAMA, registraram produção de camarão 

de água doce com 55 e 7 toneladas, respectivamente. 
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Neste mesmo ano, o Ceará, por sua vez, não registrou produção 

significativa de camarão de água doce. Somente a carcinicultura marinha 

obteve destaque, neste Estado, com produção de 21.500 toneladas de 

camarão. 

De acordo com Valenti (1996), somente o cultivo de camarões marinhos 

tem apresentado significância comercial. Essa realidade pode ser problemática 

tendo em vista que se trata de um cultivo de elevados custos financeiros e de 

difícil acesso para a população de urna forma geral. 

Neste sentido, a carcinicultura de água doce, por apresentar menores 

custos, poderia ser uma alternativa aos produtores. No Brasil, existem três 

espécies de camarão de água doce com as quais se poderia desenvolver 

cultivos comerciais: o Macrobrachium amazonicum; Macrobrachium 

rosenbergii; Macrobrachium carcinus. No entanto, ainda de acordo com Valenti 

(1996), estas espécies - mesmo apresentando fácil manutenção e reprodução 

em cativeiro, alta fecundidade, rápido crescimento, alimentação simples e 

barata, rusticidade e boa aceitação no mercado consumidor - não são 

cultivadas devido ao escasso conhecimento tecnológico referente a estas 

espécies. 

Emerge, então, a necessidade da realização de estudos sobre as 

referidas espécies e seu cultivo. Deste modo, o trabalho realizado pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), mais 

especificamente no Centro de Pesquisa em Carcinicultura (CPC), revela sua 

importância na contribuição ao conhecimento da espécie M. amazonicum e o 

aperfeiçoamento de seu cultivo. 

Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido no CPC, no qual foi 

realizado estágio supervisionado dentro das exigências para obtenção do título 

de Engenheiro de Pesca pela Universidade Federal do Ceará. 
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2. CONSIDERACÕES SOBRE A ESPÉCIE 

Classificação zoológica completa do Macrobrachium amazonicum: 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Subfilo:Crustácea Pennant,1777 

Classe: Malacostraca Latreille,1806 

Subclasse: Eumalacostraca Grobben,1892 

Superordem: Eucarida Calman,1904 

Ordem: Decapoda Latreille, 1803 

Subordem: Pleocyemata Burkenroad,1963 

Infra-ordem: Caridea Dana,1852 

Superfamília: Palaemonidea Rafinesque,1815 

Família: Palaemonidea Rafinesque, 1815 

Subfamília: Palaemonidea Dana, 1852 

Gênero: Macrobrachium Bate,1888 

Espécie Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) 

2.1. Distribuição 

Os camarões do gênero Macrobrachium possuem mais de 120 espécies 

(VALENTI, 1987), ocorre nas regiões tropicais e subtropicais de todo mundo. 

Especificamente, no Brasil, observa-se a sua ocorrência em todas as grandes 

bacias hidrográficas. 

Na América do Sul foram encontradas 26 espécies, nesta região relata-

se a presença deste gênero nas bacias dos rios Orinoco, Amazonas e 

Paraguai, conforme afirma Holthuis (1952). O Macrobrachium tem como 

localização típica a bacia central do rio Amazonas mais precisamente na região 

de Manaus devido à abundância de águas brancas ricas em sais dissolvidos e 

sedimentos, ambiente propício para ocorrência natural da espécie. 

Não se observa, com abundância, a presença das espécies deste 

gênero em águas pretas, pobres em nutrientes e ácidas. Assim, é relevante 

ressaltar que o Macrobrachium representa cerca de 80% da biomassa de 

macrocrustáceos nos lagos de Várzea (ODINETZ COLLART e MOREIRA, 

1993). 
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Dentre as espécies do gênero, o M. amazonicum destaca-se por ser 

largamente consumida e possuir vasta distribuição geográfica. Segundo 

Chaves e Magalhães (1993), habitando águas interiores e estuarinas, esta 

espécie pode ser vista em lagos e rios da Amazônia Central. "M. amazonicum é 

uma espécie endêmica da América do Sul, ocorrendo nos rios que drenam 

para o Oceano Atlântico, desde a Venezuela até a Bacia do Rio Paraguai" 

(HOLTHUIS 1952 apud SILVA, 2006, p.15). 

No Brasil o Macrobrachium amazonicum possui diferentes 

denominações. Popularmente é conhecido como "camarão-sossego" ou 

"camarão-canela". De forma específica é conhecido como camarão regional ou 

"camarão-cascudo" no Estado do Pará. 

Na região Nordeste a espécie foi introduzida em 1939, pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). No decorrer das 

décadas o M. amazonicum apresentou uma boa adaptação chegando a liderar 

a produção total de pescado nos açudes nordestinos (SILVA, 2006). 

Acerca da incidência da espécie no Estado do Ceará, alguns estudos 

têm sido desenvolvidos sobre a região do rio Jaguaribe', especialmente 

Itaiçaba. Devido ao alto valor protéico, apresentar carne saborosa, a sua 

rusticidade e capacidade de se adequar às mudanças de climas, o "camarão-

canela" vem sendo alvo de crescentes pesquisas que torna cada vez mais 

viável sua ampla comercialização. 

1  Sobre a ocorrência da espécie Macrobrachium amazonicum na região do rio Jaguaribe, 
Ceará, ver: SAMPAIO, CMS., et ah Reproductive cycle of Macrobrachium amazonicum 

females 	(Crustacea, 	Palaemonidae), 	2007. 	Disponível 	em:< 
http://www.scielo.br/pdf/bjb/v67n3/21.pdf>. Acesso em: 30 set. 2009.; CAMARGO, M. et al. 
Matapi Pet: Uma nova proposta para a exploração sustentável do camarão amazônico 
Macrobrachium 	amazonicum 	(HELLER, 	1862). 	Disponível 
em:<http://www.mamiraua.org.br/uakari/pdfs/0501/n_01.pdf>. Acesso em: 30 set. 2009.; DA 
SILVA, R. R.; et al. Fecundidade e fertilidade de Macrobrachium amazonicum (Crustacea, 
Palaemonidae). Braz. J. BioL [online]. 2004, vol.64, n.3a, pp. 489-500. 



5 

2.2. Morfologia 

M. amazonicum ( Heller,1862) é um camarão de água doce pertencente 

à Ordem Decapoda (Latreiller,1802) e Família Palaemonidae 

(Rafinesque,1815). Esta família é subdividida em três subfamílias, que são: 

Euryrhynchinae, Pontoniinae e Palaemonidae. Nesta última subfamília são 

encontradas espécies que atingem grande porte, tais como M. carcinus, M. 

americanum, M, rosenbergii (VALENTI, 1998). 

Os camarões, de uma forma geral, têm o corpo dividido em: cefalotórax 

que corresponde à fusão de seis somitos cefálicos e oito torácicos; e abdômen, 

apresentando seis somitos seguidos de uma estrutura terminal pontiaguda —

télson. Na região anterior da carapaça encontra-se uma estrutura longa e 

afilada, denominada rosto, dotada de cristas basais que variam de espécie 

para espécie. À direita e à esquerda do rosto encontram-se inseridos os 

pedúnculos oculares. 

Ainda no rosto encontram-se as anténulas e antenas que são apêndices 

sensoriais. As mandíbulas, maxílulas, maxilas e maxilípedes estão 

relacionadas na alimentação do animal. Os cinco pares de pereiópodos 

auxiliam na locomoção. No abdômen, os cinco primeiros somitos são providos 

de cinco pares de pleópodos que estão diretamente ligados à natação do 

animal e o sexto somito abdominal apresenta um par de apêndices laminados, 

denominados urópodos que, juntamente com o télson, formam o leque caudal 

(Figura 1). 
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Figura 1 — Características morfológicas de M. amazonicum segundo Cervigón et al. (1992). 

Ainda na figura acima, pode-se observar que o "camarão-canela" ou 

"sossego" caracteriza-se por apresentar coloração clara a transparente, o 

rostro longo, divergindo para cima e sobrepassando a escama antenal ou 

escafocerito (MONTENEGRO et. al., 2009), com borda dorsal apresentando de 

nove a doze dentes e na borda ventral com oito a doze; télson com dois pares 

de espinhos postero-laterais (SILVA,2006). 

2.3. Ciclo de vida 

O sucesso reprodutivo e a sobrevivência das larvas dessa espécie estão 

ligados ao ciclo hidrológico da região. Em lagos da Amazônia Central pode-se 

observar fêmeas ovadas durante todo o ano, indicando uma reprodução do tipo 

contínua. Entretanto, há uma predominância de fêmeas ovadas em três épocas 

do ano: no meio da vazante, na seca e no meio da enchente (ODINETZ 

COURT, 1991). 

Essa estratégia reprodutiva garante a sobrevivência das larvas nas 

diversas épocas do ano, pois em enchentes ocorre a dispersão das larvas 

numa área onde não há limitação de recursos, seja o espaço (nas raízes de 

macrófitas aquáticas) ou o alimento (microorganismos associados a essas 

macrófitas). Nas vazantes a velocidade da corrente das águas aparece como 

6 
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principal fator. A dispersão das larvas para jusante, durante a vazante, confirma 

a afinidade desta espécie com o ambiente marinho. 

As larvas requerem água salobra para sobreviver, não suportando mais 

de 3 ou 4 dias. Seu desenvolvimento larval passa por 10 estágios, distinguidos 

somente através de microscópio. Após o 10° estágio, a larva sofre 

metamorfose, passando para pós-larva, assemelhando-se muito a um adulto. 

Neste estágio, ela apresenta hábitos bentônicos, passando a rastejar-se em 

vez de nadar. Uma a duas semanas após a metamorfose, as pós-larvas 

começam a migrar à procura de água doce para completar seu ciclo de vida. 

(CAVALCANTE et. al., [s.d.]) 

De acordo com a figura 2, pode-se observar as etapas e sub-etapas do 

ciclo de vida do "camarão-canela" (FIGURA 2). 

Figura 2 - Estágios larvais de M. amazonicum observados em laboratório (adaptado de 
MAGALHAES, 1985). 

2.4. Reprodução 

O dimorfismo sexual do Macrobrachium amazonicum é facilmente 

observado na morfologia do endopodito do 2° par de pleiópodos. Em machos 

essa estrutura apresenta dois apêndices, sendo o maior denominado apêndice 

masculino e o menor, apêndice interno. As fêmeas possuem somente o 

apêndice interno (Figura 3). 



8 

Apêndice interno 

Apêndice masculino 

Endap o dito 

Vista lateral externa 

do r pleópo do 

Figura 3 — Desenho esquemático da característica de diferenciação sexual no segundo par de 
pleópodos de machos e fêmeas no camarão do gênero Macrobrachium. Fonte: Valenti, 1996. 

De maneira geral, a cópula entre animais desse gênero ocorre com a 

deposição do espermatóforo na placa espermática da fêmea, localizada na 

região ventral externa do cefalotórax, ou seja, entre os terceiros e quartos 

pares de pereiópodos. O contato entre os gametas ocorre por meio de 

expulsão dos óvulos pelos poros genitais, que então vão ao encontro dos 

espermatozóides contidos no espermatóforo, promovendo dessa forma, a 

fecundação (GOLDBERG e OSHIRO, 2000). 

A maioria dos camarões de água doce, em condições naturais, desova 

em águas estuarinas, ocorrendo de 24 a 48 horas após a cópula. As fêmeas 

descem o rio à procura de ambientes adequados para que as larvas tenham 

condições de sobrevivência. Após o desenvolvimento larval os juvenis sobem o 

rio para completar seu ciclo de vida. 
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3. LARVICULTURA DO Macrobrachium amazonicum NO CENTRO DE 

PESQUISA EM CARCINICULTURA 

3.1. O Centro de Pesquisa em Carcinicultura (CPC) 

Criado em 21 de outubro de 1909, o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas — DNOCS é a instituição federal mais antiga com atuação no 

Nordeste a estudar a problemática da região semi-árida, tendo como finalidade 

executar a política do Governo Federal, no que se refere a: "beneficiamento de 

áreas e obras de proteção contra as secas e inundações; irrigação; radicação 

de população em comunidades de irrigantes ou em áreas especiais, 

abrangidas por seus projetos; subsidiariamente, outros assuntos que lhe sejam 

cometidos pelo Governo Federal, nos campos do saneamento básico, 

assistência às populações atingidas por calamidades públicas e cooperação 

com os Municípios" (DNOCS, 2009). 

Nesse contexto institucional, surge em outubro de 1991 o Centro de 

Pesquisa em Carcinicultura (CPC), laboratório destinado, inicialmente, à 

produção de pós-larvas do camarão Gigante da Malásia - Macrobrachium 

rosenbergii. Com  capacidade de produção inicial de 6.000.000 de pós-

larvas/ano, possibilitou o crescimento da carcinicultura de água de doce, 

significando aumento de 60 ha de viveiros de engorda e uma produção anual 

de 110 toneladas, visando oferecer ao produtor rural uma alternativa de 

melhoria de vida e outra fonte de alimento. 

Em 2002, a estrutura do CPC foi adaptada para produção de camarão 

marinho Litopenaeus vannamei em água doce e com capacidade para 

produção de 10.000.000 pós-larvas/mês. No ano seguinte, o CPC iniciou um 

programa de pesquisa com o camarão "Pitu" — Macrobrachium carcinus, cuja 

finalidade foi restaurar estoques em extinção e fazer repovoamento de 

reservatórios onde antes a espécie existia. 

No ano de 2008, o CPC iniciou o trabalho com o camarão amazônico —

Macrobrachium amazonicum, pois se verificou que a espécie que habitava os 

açudes públicos administrados pelo órgão estava com problemas de 

crescimento. Tal problema ocorre devido a décadas de retro-cruzamento, 
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desfavorecendo o tamanho dos camarões e dificultando assim a 

comercialização do mesmo. 

Assim, o CPC, junto ao DNOCS, no ano de 2008, tomou como meta a 

reprodução da referida espécie e posterior reintrodução nos açudes, renovando 

os estoques existentes de camarão. Isso se apresentava viável porque essa 

espécie tem posição bem destacada no mercado regional, havendo a 

possibilidade de disponibilizar a mesma para produtores que desejarem 

desenvolver o cultivo em cativeiro. 

O laboratório tem capacidade de produzir 1.000.000 de pós-larvas a 

cada ciclo (30 — 40 dias). A produção anual de 8.000.000 é distribuída para 

povoamento dos reservatórios da região e vendida diretamente para pequenos 

produtores de iniciativa privada, associações e cooperativas, com arrecadação 

de receita para o tesouro nacional. 

3.2. Larvicultura 

A larvicultura é a etapa do cultivo de organismos aquáticos que exige 

maiores cuidados. Nesta fase os indivíduos estão mais sujeitos a 

contaminações que podem ocasionar doenças comprometendo todo o setor. 

Durante a fase de larvicultura, as larvas recebem cuidados especiais no 

tocante à alimentação, controle de parâmetros físico-químicos da água 

(temperatura, oxigênio, amônia, nitrito, etc.), tendo em vista a superação dos 

desafios das diversas metamorfoses que ocorrem nessa fase de cultivo. 

Segundo Araujo (2005), um dos aspectos mais importante na larvicultura 

de camarões é a otimização de estratégias alimentares considerando as 

exigências nutricionais das larvas. Além disso, também é relevante as 

condições de salinidades ideais e de utilização de luz, que influenciam na 

alimentação, comportamento natatório, sobrevivência, metabolismo, taxa de 

canibalismo, ciclo de vida e ecdise. 

A larvicultura pode ser conduzida por meio de sistemas de cultivo aberto 

ou fechado, podendo este último ser estático ou dinâmico. 

No cultivo de larvas em sistema aberto, são realizadas trocas diárias de 

água, visando à redução de compostos nitrogenados oriundos do metabolismo 
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das larvas, náuplios de Artemia e do metabolismo bacteriano na decomposição 

de proteínas presentes nos resíduos de alimentos, fezes e organismos mortos. 

Os sistemas fechados visam produzir pós-larvas em regiões mais 

afastadas do litoral. Estão baseados no reaproveitamento total ou parcial da 

água de cultivo das larvas, através de sua filtração (mecânica ou biológica) e 

tratamento químico, 

O sistema fechado estático além de permitir a instalação de laboratórios 

de larvicultura em áreas afastadas do litoral, proporciona uma economia maior 

de água salobra, um maior controle sobre os compostos nitrogenados tóxicos, 

temperatura e salinidade; e a redução de trabalho e mão-de-obra. 

Nos sistemas fechados dinâmicos, a água de cultivo circula através de 

filtros biológicos durante todo o ciclo de produção, proporcionando um 

processo contínuo de nitrificação, garantindo níveis baixos de amônia de forma 

constante, sem picos diários que ocorrem nos sistemas aberto e fechado 

estático. 

Segundo Correia e Castro (1998), a escolha do local de instalação do 

laboratório dependerá da captação de água, que deve ser preferencialmente 

afastado de cidades, indústrias ou áreas que possam comprometer sua 

viabilidade, com diferentes tipos de poluição. 

No caso do CPC, usa-se o sistema fechado dinâmico que é realizado a 

partir dos recursos disponíveis pela entidade. A larvicultura é desenvolvida 

próxima ao litoral, aproveitando-se da água do mar e utilizando-se de filtros 

biológicos que de acordo com Valenti et al. (1998) são populações de 

microrganismos nitrificantes que convertem a amônia em nitrito e este em 

nitrato, que é uma forma menos tóxica. 

Para a realização do cultivo do Macrobrachium amazonicum, o CPC 

conta com instalações especializadas, que compreendem: um ambiente 

adequado para a maturação de reprodutores (no caso da larvicultura realizada 

no período de 2008 o CPC não utilizou esse setor), com capacidade de manter 

a quantidade ideal de indivíduos para produção; ambiente para isolar as 

fêmeas ovadas durante o período de incubação dos ovos; maternidades para a 

eclosão das larvas; setor de eclosão de cistos de artêmia; tanques de mistura 

de água; laboratório de análises físico-químicas da água; e, por fim, ambientes 

apropriados à manutenção de pós-larvas, até o momento do povoamento em 
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viveiros. Vale ressaltar que as estruturas estão abrigadas em galpões e são 

providas de aeração artificial. 

De forma mais detalhada, o CPC dispõem das seguintes estruturas: 

Tanques de Niaturaçã 

São tanques utilizados para estocagem de machos e fêmeas adultos, 

com finalidade de maturação gonadal e acasalamento dos mesmos. A sala é 

totalmente fechada, com rígido controle luminoso, contendo 5 (cinco) tanques 

circulares com volumes de 3.18 M3  cada e utilização de filtros biológicos 

(Figura 4). 

Figura 4: Tanques de Maturação 
DNOCS/CPC 

Tanques de Desova 

Sala com 2 (dois) tanques circulares de 250 litros cada e filtros 

biológicos, por onde a água circula e são estocadas as fêmeas fertilizadas para 

desova. Ambiente totalmente fechado, com rígido controle de luz (FIGURA 5). 



Figura 5: Tanque de Desova 
DNOCS/CPC 

Setor de Eclosão de Artêmia 

Sala equipada com 12 (doze) cilindro cônicos confeccionados em fibra 

de vidro translúcida, com 30 litros cada, iluminação intensa e aeração 

constante a fim de se obter náuplios de artêmia por meio de eclosão de cistos 

(FIGURA 6). 

Figura 6: Sala de eclosão de cistos de artêmia 
DNOCS/CPC 

Tanques de Mistura 

São tanques destinados à preparação de água salobra que é exigida 

durante a 'arvicultura. Esses tanques devem possuir volumes iguais ou 

superiores a duas vezes os tanques de desenvolvimento larval. 

-13 



A água que abastece os tanques é proveniente de uma caixa d'água, 

que acumula cerca de 18.000 litros. Antes de a água chegar ao tanque de 

mistura é feita uma filtragem mecânica. Em seguida a água é tratada com cloro 

(50 ml/m3), EDTA (15 g m3), tiossulfato de sódio (15 g/m3) e sulfato de alumínio 

(16 g /m3). A água fica estocada no tanque até sua utilização (FIGURA 7). 

Figura 7: Tanques de mistura de água 
ONOCS/CPC 

Laboratório de Análises tísico-químicas 

O Iaboratóiro de análises físico-químicas do CPC conta com 2 (dois) 

microscópios, uma lupa, um dessecador, balança analítica, 2 (duas) estufas, 

autoclave, medidor de pH, espectrofotômetro, agitador magnético, densímetro, 

titulador, destilador, vidraçarias, reagentes para determinação de compostos 

nitrogenados e análise larva! (FIGURA 8). 
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Figura 8: laboratório de análises físico-químicas 
DNOCS/CPC 

Tanques de larvicultura 

Os tanques de larvicultura estão localizados em ambiente climatizado 

com dois tanques circulares com capacidade de 800 litros cada (foram 

utilizados 50% da capacidade de cada tanque), que permitem melhor 

distribuição das larvas e alimento, bem como a otimização da operação de 

sinfonamento, principalmente na parte central do mesmo. Usam-se diferentes 

telas, dependendo do estágio de desenvolvimento larval, que servem para 

impedir a evasão das larvas durante a operação de limpeza e renovação de 

água. Cada tanque possui um sistema de circulação de água através de filtros 

biológicos, aeração constante, e períodos de iluminação (FIGURA 9). 

Figura 9: tanques de desenvolvimento larval 
DNOCS/CPC 
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Todos os itens a seguir constituem o relatório referente ao ciclo 

escolhido durante a experiência de estágio no CPC. Trata-se de uma análise 

da !arvicultura realizada nesta instituição, tendo como referência apenas um 

ciclo, muito embora tenham sido realizados 4 ciclos durante o período de 2008. 

3.2.1 Tratamento Profilático 

Semanalmente dois técnicos, um estagiário e um funcionário do CPC 

realizam uma visita aos viveiros do município de Pentecoste-CE, onde estão 

estocados os reprodutores da espécie produzida. Posteriormente é feito a 

despesca dos 4 (quatro) viveiros existentes. 

A fim de se registrar o comprimento (cm) e peso (g) a biometria é 

realizada em todos os camarões despescados para que também se faça a 

detecção e posterior contagem de fêmeas ovadas. 

É importante que se faça a profilaxia do laboratório antes e depois da 

produção para que se tenha um ambiente sempre higienizado evitando, assim, 

possíveis contaminações e doenças para os animais. 

A eficiência de um laboratório de produção de pós-larvas é 

extremamente dependente da higiene (CASTRO; CORREIA, 1998). Por isso 

deve-se fazer, ao menos uma vez durante o cultivo, a desinfecção das telas de 

drenagem, sifões, coletores, puçás, baldes etc., através da imersão em solução 

de 50 ppm de hipocloreto de sódio. É necessário também que se tenha higiene 

por parte dos manipuladores quando estes forem fornecer alimento às larvas e 

lavar todos os utensílios utilizados para essa operação. 

No caso específico do CPC foi observado durante o ciclo em questão a 

realização da referida medida profilática por meio de lavagens de tanques e 

demais utensílios com uso de hipocloreto de sódio a 12% e sabão neutro. 

No ciclo 3, foi detectada a presença 86 fêmeas ovígeras em estágio final 

de desenvolvimento embrionário, elas foram transportadas ao CPC em sacos 

plásticos de 60 litros sendo 1/3 água e 2/3 oxigênio. Chegando ao referido 

local, estas receberam um tratamento profilático com banho de formaldeído 

200ppm, sendo 10 litros de água para 2 ml de formal, durante 10 segundos 

para eliminação de microrganismos indesejáveis ou patâgenos. 
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3.2.3. Desova 

Antes de serem estocadas, as fêmeas ovígeras passaram por um 

processo de aclimatação, que consistiu em depositar os animais em um 

recipiente de 20 litros com água doce e aeração constante. A cada hora, 

aumentou-se um grau de salinidade com água do mar filtrada e tratada até que 

fosse alcançada a salinidade desejada. 

O controle da salinidade foi feito por meio de uma sonda 

multiparamétrica que media oxigênio, salinidade, condutividade e temperatura 

modelo YSI 85, mas pode ser usado o método titulométrico de Knudsen ou, 

ainda, o densímetro (CASTRO; CORREIA, 1998). 

As fêmeas foram estocadas em 2 tanques de eclosão, já descritos 

anteriormente, sendo destinados 43 indivíduos em reservatórios de 250 litros, 

nas seguintes condições: salinidade 9%.; luminosidade na parte lateral do 

tanque para induzir a migração das larvas - pois estas apresentam fototaxismo 

positivo - onde ficaram retidas em um recipiente com telas de 200 µm ; 

concentração de oxigênio dissolvido variando entre 2 a 5 mg/L ;temperatura da 

água em torno de 28,1 a 29,0 °C, que são condições ideais para que ocorra o 

desenvolvimento embrionário e posterior eclosão das larvas. 

As larvas foram coletadas por meio de um recipiente cercado por telas 

de 200 prn, sendo em seguida contadas e aclimatadas a uma salinidade de 

12%., que é a salinidade ideal para o desenvolvimento larval. 

Diariamente, no período da manhã, foi feita a verificação quanto à 

presença de larvas nos tanques de eclosão, utilizando-se uma fonte luminosa 

na parte superior-lateral do tanque, iluminando o recipiente onde as larvas 

ficaram retidas. Confirmada a eclosão, efetuou-se a coleta das larvas para um 

recipiente coletor de 10 litros, com aeração constante, promovendo uma 

homogeneidade quanto à presença de larvas na coluna de água. Para a 

contagem, foram retiradas 3 a 5 amostras de 250 mL. Cada uma das amostras 

foi contada individualmente e em seguida foi feita uma média. O resultado foi, 

então, multiplicado pelo volume do recipiente (10 litros) que totalizou o número 

de larvas nascidas no dia. Foram estocadas o total de 189.000 larvas divididas 

em três tanques com 400 litros cada. 
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A seguir, retirava-se as larvas que ficaram retidas no recipiente envolto 

por tela, transferindo-as para um balde de 20 litros com aeração constante. 

Com  ajuda do refratômetro, aumentava-se um grau de salinidade a cada hora. 

Em laboratórios de produção, a aclimatação é um processo estressante 

para os animais, visto que mudanças nos parãmetros físico-químicos da água 

podem afetar a sobrevivência final (WAJSBROT apud SOUZA, 2005). 

3.2.4. Setor de Artêmia 

A Artemia é adquirida no mercado na forma de cistos desidratados, os 

quais passam por um processo de descapsulação para obtenção dos náuplios. 

As vantagens desse método são a eficiência de eclosão, rapidez e a 

desinfecção dos cistos. 

No CPC, há necessidade de se descapsular 6 g de cistos por dia. Os 

passos exigidos para realização desse processo são hidratação, 

descapsulação e eclosão de náuplio. 

A hidratação foi realizada, durante uma hora, em recipientes contendo 

dois litros de água a 12 ppm, sem cloro, 6 g cistos e aeração forte para mantê-

los em contínua suspensão. Os cistos hidratados foram filtrados e enxaguados 

sobre tela de 200 i.tm para retirar as impurezas e drenar o excesso de água. 

Após esse procedimento, os cistos foram colocados em recipiente contendo a 

solução descapsulante (hipoclorito de sódio a 12%) e 48 g de Barrilha, usada 

com finalidade de neutralizar a ação corrosiva do cloro. Em seguida, promoveu-

se movimento circular na água com ajuda de um bastão, durante alguns 

minutos (2 - 3), até ocorrer a mudança de coloração de marrom (cor original), 

indicando a eliminação do córion, para um alaranjado, demonstrando que os 

cistos estavam, finalmente, descapsulados. 

O processo foi interrompido pela filtragem da solução descapsulante em 

tela com malha de 200 lim, com retenção dos cistos. Estes foram lavados com 

água em abundancia até desaparecer o cheiro do cloro. Em seguida, os cistos 

foram colocados em solução de tiossulfato de Sódio por 2 a 3 minutos para 

eliminar os resíduos de cloro. 

Após, os cistos concentrados na tela foram colocados nos tanques de 

eclosão de Artemia, com volume de 30 litros contendo água a 12%0. Conjunto 
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de lâmpadas fluorescentes estava posicionadas acima da borda dos tanques 

de eclosão para proporcionar uma luminosidade de 1000 a 2000 lux. Havia 

aeração relativamente forte. O processo de eclosão teve uma duração média 

de 24 a 48 horas. 

Antes dos náuplios recém-eclodidos serem ofertados às larvas de 

camarão, os mesmos foram coletados em uma cesta com tela de 200 p.m de 

malha. Estes foram lavados em água corrente, fazia-se o naupliograma e havia 

a distribuição nos tanques de larvicultura, sempre perto dos pontos de aeração. 

Em seguida, suspendeu-se a aeração e se adicionou uma fonte 

luminosa na superfície do tanque para que as cascas dos cistos (córion) 

flutuassem e os náuplios migrassem para o fundo do tanque. Após, com uma 

mangueira, fazia-se o sinfonamento dos náuplios. 

O naupliograma é um método de contagem usado para quantificar o 

número de náuplios existentes em um determinado volume. Para tal processo 

se colocou em um Becker de um litro, com salinidade 12 ppm, as artemias 

retiradas dos tanques de eclosão. Com  um bastão, agitava-se a água do 

recipiente para que houvesse homogeneidade na coluna de água; transferia-se 

para uma proveta de 25 ml e, em seguida, coletava-se 5 amostras utilizando 

uma pipeta de 0,5 ml com extremidades abertas. Finalmente, realizava-se a 

contagem de cada amostra e através de regra de três calculava-se o número 

de náuplios de artemias existentes, de acordo com a fórmula abaixo: 

(MÉDIA x 25ml PROVETA) x 1000m1 
0,5 PIPETA 

3.2.5. Sala de Desenvolvimento Larval 

As larvas do Macrobrachium amazonicum passam por 10 estágios de 

desenvolvimento até se transformar em pós-larvas. O aparecimento de pós-

larvas ocorre a partir do 14° dia, mas normalmente, o pico de metamorfose se 

processa entre o 24° e o 30° dia de cultivo, dependendo da temperatura. 

A maior parte da larvicultura ocorre nesses tanques, sendo 

imprescindível o cuidado do operador para com os mesmos. É importante que 

se faça diariamente análises dos parâmetros físico-químicos da água, bem 
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como uma observação acurada, em cada tanque, para verificar a quantidade 

de alimento fornecido ou que irá ser ofertado (naupliograma), estado geral, 

crescimento e comportamento das larvas, identificação dos estágios larvais, 

limpeza dos tanques. 

Para tanto, a seguir estão descritos alguns procedimentos realizados 

nos tanques de desenvolvimento larval. 

Controle dos parâmetros da água 

Para que sejam alcançados níveis satisfatórios de produção, alguns 

parâmetros físicos e químicos da água de cultivo devem ser observados. 

Diariamente, através do aparelho já mencionado, foram feitas leituras de 

oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade e determinação quantitativa de 

níveis de amônia e nitrito. Estes processos foram executados duas vezes ao 

dia a fim de se conseguir níveis ideais dos parâmetros da água. 

Para se determinar os níveis de nitrito, foram coletadas amostras de água 

em recipientes de vidro para análises em laboratório. Para tanto, usou-se 100 

ml da água de cada tanque e em um tubo de ensaio foi adicionado 2 ml da 

solução acética de alfa-naftilamina e 2 ml da solução acética de ác. sulfanílico. 

Esperou-se 3 a 5 minutos, em caso de presença do íon nitrito haverá uma 

mudança gradual de coloração de incolor a vermelho. A faixa de cor vai do 

róseo claro transparente ao vinho, que sua intensidade dependerá do teor de 

nitrito, quanto maior o teor mais forte será a coloração (FIGURA 10). 



Figura 10: Análise de nitrito dos tanques de cultivo 
DNOCS/CPC 

Quando se detectava a presença de nitrito, fazia-se troca de parte dos 

filtros biológicos e renovação parcial da água do tanque. 

Para a análise de amônia, transferiu-se uma alíquota da amostra de 

água de 5 ml para o tubo de Nessler e acrescentou-se 3 gotas do reativo de 

Nessler. A mudança de coloração se dá com a presença de íon amônia e a 

faixa de coloração vai do amarelo claro à ferrugem. Quanto mais intensa for a 

cor, maior será o teor de amônia (FIGURA 11). 

Figura 11: Análise de amônia dos tanques de cultivo 
DNOCS/CPC 

No que diz respeito à presença deste composto nitrogenado, os 

procedimentos nos tanques eram iguais aos realizados para o nitrito. Para 

í • Otilt h% dai 110 dint (F:11h. 
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determinação de outros parâmetros (oxigênio dissolvido, temperatura, 

salinidade) utilizou-se um aparelho digital. (Figura 12) 

Figura 12: Sonda Multiparamétrica modelo YSI 85 
DNOCS/CPC 

Manejo alimentar 

Alguns trabalhos foram desenvolvidos sobre alimentação larval desta 

espécie (MACIEL, 2007; ARAÚJO, 2005), pois esse é um dos pontos mais 

críticos para o desenvolvimento das larvas. 

Na larvicultura, foi verificada a aceitação de alimento vivo e inerte 

durante o desenvolvimento ontogênico, mas muitos estudos ainda deverão ser 

realizados, visto que a alimentação das larvas pode sofrer grandes alterações 

durante seu ciclo de vida. 

Em laboratório foram ofertados dois tipos de alimentação: náuplios de 

artemia e ração (COMA). 

Toda manhã e tarde são feitos napliogramas para verificação de sobras 

nos tanques de larvicultura, a fim de se determinar a quantidade de náuplios 

existentes a serem ofertados posteriormente. 

Esse procedimento é feito utilizando-se uma pipeta de 0,5 mL, aberta 

nas extremidades para coletar 5 amostras em pontos distintos do tanque, a fim 

de se determinar a quantidade de náuplios/mL existentes. 

O alimento vivo foi administrado duas vezes ao dia, nos horários 9:30h e 

17:30h, sendo ofertado 3 a 5 nauplios/mL. Foi administrada 5 g de alimentação 

inerte três vezes ao dia (7:30h, 11:30h e 13:30h). Esta ração foi desenvolvida 



no próprio laboratório com finalidade de aperfeiçoar o manejo alimentar, além 

oferecer um alimento nutritivo e de boa aceitarão para as larvas. 

A ração (COMA) contém os seguintes ingredientes: ovos, leite em pó 

integral, óleo de fígado de bacalhau, farinha de trigo, microalga processada 

(Spirulina sp), complexo vitamínico (Bionate), peixe e água. Tais ingredientes 

são processados no liquidificador e cozidos em banho-maria. Já pronto, o 

produto tem aparência de um bolo caseiro e coloração esverdeada (FIGURA 

13). 

FIGURA 13: À esquerda alimento pronto. 
Ao lado os ingredientes necessários para sua preparação. 

Análise microscópica de larvas 

A elaboração de uma chave de identificação com ilustrações que 

auxiliavam na diferenciação de cada estágio durante o desenvolvimento larva! 

de M. amazonicum constituiu em ferramenta fundamental para a rotina da 

!arvicultura, além de possibilitar a análise do desempenho do cultivo. 

Uma vez ao dia eram coletadas 5 larvas de cada tanque e feitas análises 

microscópicas para observação dos estágios de desenvolvimento e avaliação 

das condições gerais. A determinação do estágio larva! foi realizada com 

auxílio de desenhos confeccionados a partir de vista dorsal e lateral dos 

indivíduos, permitindo, assim, a caracterização de cada sub-estágio larval, de 

acordo com Valenti [s.d.] (FIGURAS 14 - 23). 

t 	wroto ei,?rtatáti 	r 
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FIGURA 14: Zoea I - Olhos sésseis, 
carapaça lisa sem espinhos, rostro reto 
sem dentes, sexto somito contínuo 
com o telso. 
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FIGURA 15: Zoea II - Carapaça com 
um espinho supra-orbital, olhos 
pedunculados, rostro reto sem dentes, 
urópodos ausentes. 

FIGURA 16: Zoea III - Rostro com um 
dente dorsal, abdome com o sexto 
somito separado do telso e o urópodo 
constituídos 	por 	exopoditos 
(endopodito ainda rudimentar). 



FIGURA 17: Zoea IV - Rostro com dois 
dentes dorsais, telso ainda em forma 
de leque e urópodo com exopodito e 
endopodito desenvolvidos e com 
cerdas. 
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FIGURA 18: Zoea V — Abdômen com 
botões que originarão os pleópodos, 
urópodo com exopodito e endopodito e 
com maior número de cerdas 
plumosas. 

FIGURA 19: Zoea VI - Na parte ventral 
do abdome surgem pequenos brotos 
que constituem os pleópodos. 



FIGURA 20: Zoea VII - Os pleópodos 
apresentam-se 	mais 	bem 
desenvolvidos com exopodito e 
endopodito ainda rudimentar sem 
cerdas plumosas. 
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FIGURA 21: Zoea VIII - Pleópodos 
bem mais desenvolvidos com 
exopodito e endopodito bem evidentes 
e presença de cerdas plumosas no 
exopodito. 

FIGURA 22: Zoea IX - Exopodito e 
endopodito dos pleópodos com cerdas 
plumosas e presença do apêndice 
interno em todos exceto no primeiro 
pleópodo. 



FIGURA 23: Zoea X — Rostro com 
dentes nas margens ventrais e dorsais 
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Limpeza dos tanques 

Os problemas mais freqüentes em um laboratório de larvicultura são 

causados, principalmente, pelo manejo incorreto do cultivo. O sinfonamento de 

dejetos e restos alimentares tem influência direta na taxa de sobrevivência das 

larvas (CASTRO; CORREIA, 1998). 

Durante o ciclo em questão, o sinfonamento foi feito duas vezes ao dia 

para eliminar sobras de alimentos, além de excrementos das larvas que 

poderiam vir a alterar a qualidade da água. 

Para tal procedimento deve-se suspender a aeração por alguns minutos 

(1-2) para que as partículas em suspensão decantem. Em seguida, extrair 

mangotes, pedras porosas ou quaisquer objetos que dificulte o manejo e retirar 

o trocador para pôr em seu lugar um cano no meio do tanque. Após, utilizar um 

rodo para remover os resíduos do fundo, deixando-os em suspensão na coluna 

de água. Em seguida, promover um movimento circular na água para que, 

quando os resíduos decantarem, os mesmos fiquem posicionados no meio do 

tanque e próximos ao cano para logo após abrir o registro localizado abaixo do 

tanque e em seguida retirar e pôr, rapidamente, o cano para que haja a 

remoção, por gravidade, da sujeira. 

Na execução desse procedimento, notou-se que junto da sujeira retirada 

havia também a presença de larvas. Então se fez uso de sinfonamento por 

meio de uma mangueira pequena para retirada e posterior devolução das 

larvas ao tanque de origem. 
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3.2.6. Povoamento Larval 

A coleta das pós-larvas (PLs) deve ser realizada reduzindo-se os níveis 

dos tanques e a aeração. Quando a quantidade de água estiver bem reduzida, 

a coleta das PLs deve ser feita por meio de puçás ou tubos de drenagem. Logo 

após se deve realizar a contagem das mesmas utilizando-se o método 

volumétrico ou padrão visual (CORREIA, CASTRO 1998). 

Para contagem de pós-larvas, o CPC emprega o método volumétrico, 

que consiste em contar 3 a 4 amostras de PLs existentes em determinado 

recipiente, calculando-se a média para utilização como padrão. 

Após a contagem, as pós-larvas foram embaladas em sacos plásticos, 

colocando 3000 PLs em cada 20 litros com oxigênio, e fechados 

cuidadosamente com ligas de borracha. 

O transporte foi realizado por meio de sacos plásticos dentro de caixas 

de isopor, via terrestre, povoando-se os seguintes reservatórios: 

RESERVATÓRIO ESTADO QUANTIDADE DE PÓS-
LARVAS 

Pau dos Ferros Rio Grande do Norte 40.000 
Monteiro Rio Grande do Norte 20.000 
Pulgas Rio Grande do Norte 10.000 
Bananeira Rio Grande do Norte 10.000 
Cachoeira(Sobral) Ceará 20.000 
Ayres Sousa(Jaibaras) Ceará 20.000 
Santa Maria (Sobral) Ceará 10.000 
Santo Ant° Aracatiaçu Ceará 10.000 
Patos Ceará 10.000 
Toista Barroso Ceará 10.000 
Riacho Gabriel Ceará 10.000 
Riacho Catu Ceará 10.000 
Total 180.000 

No período de 2008, foram realizados 39 povoamentos em açudes com 

pós-larvas desenvolvidas pelo CPC, sendo 367.325 PLs destinadas para o 

Ceará e 200.000 para reservatórios em Rio Grande do Norte. 
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4. CONCLUSÕES 

A produção de pós-larvas em laboratório é uma atividade imprescindível 

para o conhecimento do ciclo de vida, proporcionando um manejo mais 

controlado do cultivo da espécie. 

No caso do CPC, além da realização do cultivo em laboratório — o que 

possibilita estudos para otimização da produção de pós-larvas — há também o 

trabalho de povoamento dos reservatórios da região com indivíduos da espécie 

Macrobrachium amazonicum com melhores características genéticas que se 

refletem em maiores índices biométricos. 

Durante a experiência de estágio nesta instituição nos anos 2006 a 

2008, foram acompanhados 6 ciclos de cultivo do "camarão-canela". Entretanto 

a análise da larvicultura realizada neste relatório refere-se a um único ciclo (o 

terceiro). 

Ao final do ciclo analisado o CPC realizou povoamentos, com a referida 

espécie, em reservatórios dos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Este 

procedimento se faz necessário para introdução de uma espécie com melhores 

características que atendam às necessidades, não somente alimentares da 

população da região, mas comerciais. 

O trabalho de povoamento ocorre devido ao objetivo institucional de 

promover alternativas para o desenvolvimento regional, se configurando como 

uma das inúmeras ações realizadas na região Nordeste pelo DNOCS. 

Sendo assim, a experiência de estágio no DNOCS/CPC, 

especificamente atuando na larvicultura do Macrobrachium amazonicum, 

mostrou-se como uma oportunidade ímpar de desenvolver estudos mais 

aprofundados sobre o cultivo da espécie, mas muito além, se apresentou como 

um espaço importante para compreensão de como o trabalho realizado pela 

Engenharia de Pesca pode ser fundamental no seio de uma política de 

desenvolvimento regional. 
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