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RESUMO 

O presente trabalho procurou determinar o tempo de maturação de 
fêmeas de camarão pitu, Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758), assim 
como o tempo médio de incubação e acompanhar a desova. 

Foram feitas 12 observações com relação ao tempo de maturação e 
revisão bibliográfica sobre a determinação do índice gonadossomático dos 
estágios maduro (III) e esgotado (IV). O tempo de maturação variou entre 12 e 
26 d. 

O tempo médio de incubação foi de 17,88 d (18 d), passando por três 
estágios bem definidos com diferentes colorações. A temperatura é um fator 
que influencia no tempo de maturação como foi demonstrado quando se 
comparou os resultados com outros trabalhos já publicados. 

As desovas foram observadas em aquários com água salobra, no total 
foram observadas 43 desovas, provenientes de fêmeas trazidas ovadas de 
capturas experimentais e de reproduções em laboratório. 
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1 — INTRODUÇÃO 

Os palemonídeos são denominados, genericamente, como camarões de 

água doce, porque passam pelo menos uma fase de seu ciclo de vida em 

ambiente dulcícola (VALENTI, 1984). 

A família Palaemonidae apresenta ampla distribuição nas regiões 

tropicais, sub-tropicais e temperadas de todo o mundo, sendo objeto de 

exploração comercial em grande número de países, sendo a maioria das 

espécies de interesse comercial pertencente ao gênero Macrobrachium (LING 

& COSTELLO, 1976). 

Esse gênero contém aproximadamente 125 espécies, algumas com 

poucos centímetros de comprimento e outras atingindo cerca de 30cm 

(VALENTI 1984). 

M. carcinus figura entre as maiores espécies do gênero. Ocorre em água 

doce e salobra das Antilhas e porção leste da América desde a Flórida (EUA) 

até o sul do Brasil (LOBÃO, 1985). Habita principalmente remansos de locais 

com turbulência elevada, preferindo substrato de areia ou pedras. São de 

hábito noturno e onívoros (VALENTI, 1984), podendo apresentar também 

hábitos detritívoros (LOBÃO, 1985). Os maiores exemplares encontrados 

medem entre 23 e 26,5 cm de comprimento e com peso de 250g e 340g 

(LOBÃO & ROJAS, 1991). 

Devido à tendência geral de redução e até mesmo esgotamento da 

produção proveniente de populações naturais, que tem sido observada, sugere 

o desenvolvimento de programas de cultivo em larga escala, os quais têm sido 

realizados com sucesso em alguns países tais como a Malásia, os EUA 

(Hawai) e a Tailândia, utilizando-se sempre a espécie de origem asiática M. 

rosembergii (Rabanal, 1982 apud LING & COSTELO, 1976). 

As espécies latino-americanas têm sido colocadas em segundo plano, 

inclusive em seus países de origem, principalmente por falta de recursos 

adequados. Por esse motivo, torna-se extremamente importante a realização 

de pesquisas visando avaliar o seu real potencial para o cultivo e exploração 

pesqueira (VALENTI, 1984). 



Figura 1 — Exemplar de Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) 

No Brasil, o gênero Macrobrachium está representado por doze 

espécies, das quais três apresentam interesse comercial: Macrobrachium 

amazonicum (Heller, 1862), Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) e 

Macrobrachium carcinus (figura 1). A primeira foi introduzida nos açudes do 

nordeste com muito sucesso, onde os Macrobrachium têm se constituído num 

dos mais importantes recursos pesqueiros, ocupando os primeiros lugares na 

captura (SILVA et al., 1981). As duas últimas são abundantes no Rio Ribeira 

de Iguape (LOBÃO & VERMULM, 1979), onde são exploradas artesanalmente 

pela população local (VALENTI, 1984). 

Segundo vários autores, o M. carcinus apresenta várias características 

que o credencia como espécie potencialmente adequada ao cultivo, tais como 

fácil manutenção e reprodução em cativeiro, alimentação simples, taxa de 

sobrevivência alta, rara incidência de doenças e boa aceitação no mercado 

consumidor (VALENTI, 1984). Por outro lado, em cativeiro o camarão têm o 

seu crescimento inibido, além de ter um comportamento agressivo em 

ambientes confinados o que dificulta a seleção laboratorial visando obter raças 

menos agressivas (LOBÃO & ROJAS 1991). 

2 
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Populações naturais de M. carcinus vem sendo exploradas 

comercialmente no Brasil, México, Venezuela, Antilhas, EUA, Panamá, 

Honduras e Barbados (VALENTI, 1984). No Brasil, na região do Vale do 

Ribeira, o M. carcinus é pescado artesanalmente e largamente comercializada 

com o nome popular de Lagostinha do Ribeira (LOBÃO, 1985). Já na região 

nordeste, de acordo com Moreira (observações pessoais) a população natural 

de M. carcinus é explorada comercialmente e grandes quantidades do 

crustáceo é comumente encontrada nos mercados locais (MOREIRA, 1988). 

A espécie M. carcinus tem um considerável potencial econômico devido 

sua palatibilidade, grande tamanho e também pelo conteúdo de carne no 

abdômen se comparado com o gigante da Malásia (COSTELLO, 1971). 

Hoje, em todas as regiões onde o M. carcinus, era comumente 

encontrado, já há escassez do produto no mercado devido à pesca 

indiscriminada. órgãos públicos como o Departamento de Oceanografia da 

Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto de Pesca, órgão da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo e a PESARGRO — Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, trabalham com o referido 

camarão em cultivos experimentais desde a década de 80 (VALENTI, 1984). 

Recentemente no Nordeste, o DNOCS — Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas tem feito estudos sobre a biologia do Macrobrachium 

carcinus chegando a publicar um trabalho sobre a morfologia do referido 

crustáceo (PINHEIRO et ai., s/d). Foi feito também a nível experimental a 

(arvicultura do M. carcinus. 

Visando a recuperação dos estoques locais, foram feitas alguns 

povoamentos de pós-larvas de M. carcinus no açude Pereira de Miranda em 

Pentecoste — CE. 

Além do DNOCS, o LARAq — Laboratório de Recursos Aquáticos tem 

feito experimentos com o camarão pitu, Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 

1758) desde 2002. 

Mesmo com todos esses esforços e grande interesse comercial existe 

ainda uma escassez de material bibliográfico sobre a espécie e trabalhos 

conclusivos com relação ao seu cultivo. 
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Com a tendência do avanço na aqüicultura, torna-se necessário o 

conhecimento preciso sobre a espécie para se obter bons resultados no que se 

refere ao crescimento e reprodução da espécie, cujo cultivo poderá ser em um 

futuro próximo uma atividade bastante lucrativa. 

Este trabalho tem como objetivo conhecer o tempo médio de maturação 

de fêmeas de M. carcinus, assim como o tempo médio de incubação dos ovos 

até a eclosão das larvas, independente da taxa de eclosão e fecundidade 

apresentada pelas fêmeas. 
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2— REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O amadurecimento das gônadas e a ovoposição em várias espécies de 

crustáceos decápodes não são controladas unicamente por mecanismos 

endógenos, estando relacionados a condições favoráveis. Isto fica 

particularmente evidenciado quando espécies que apresentam reprodução 

sazonal são submetidas a condições controladas de laboratório e desovam o 

ano todo VALENTI, (1986). 

VALENTI, (1984) determinou o grau de maturação de 175 fêmeas de 

Macrobrachium carcinus coletadas no rio Ribeira do Iguape, encontrando em 

números significantes apenas animais nos estágios maduro (111) e esgotado 

(IV). Estudando também época de reprodução da referida espécie chegando a 

conclusão que o camarão Macrobrachium carcinus apresenta reprodução 

periódica e anual, com maior intensidade na estação chuvosa, época também 

em que ocorrem as maiores temperaturas no ano. 

A duração do período de incubação é característico de cada espécie, 

embora possa ser afetado por fatores ambientais, principalmente a temperatura 

(GRAZIANI et al., 1993). 

MORENO et al. (2000) trabalhando com a espécie Macrobrachium 

carcinus registraram período de incubação entre 14 a 24 dias na temperatura 

controlada de 27±2°C. 

GRAZIANI (1987) apud MORENO et al. (2000) assinala que à 

temperatura controlada de 26±1°C o tempo incubação da espécie variou entre 

19 a 22 dias. 
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3 — MATERIAL E MÉTODO 

Como material para estudo foram utilizados camarões pitu, 

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758), capturados em diversas regiões do 

estado do Ceará, sendo rios, açudes e regiões estuarinas. 

As pesquisas foram realizadas no LARAq — Laboratório de Recursos 

Aquáticos, situado no Centro de Ciências Agrárias (CCA), Departamento de 

Engenharia de Pesca, Campus do Pici — UFC, no período de Janeiro de 2003 a 

julho de 2005. 

3.1 — Coleta 

3.1.1 — Locais de Coleta 

Devido à escassez e grande dificuldade em encontrar exemplares de M. 

carcinus em quantidades mínimas necessárias à realização do projeto fez-se 

necessário a procura de diferentes locais e regiões do estado do Ceará para as 

coletas de amostras da espécie citada. 

• Foram feitas coletas de indivíduos para a pesquisa na localidade 

Maceió — Praia da Baleia localizada no litoral oeste de Fortaleza, 

pertencente ao município de Itapipoca, a 180km de Fortaleza. O 

acesso pode ser feito saindo de Fortaleza pela BR — 222, 

seguindo até Umirim, de onde se pega para a BR — 402, 

chegando-se a cidade de Itapipoca. Dali segue-se pela CE — 168, 

até a Praia da Baleia e então para a localidade Maceió. 

• Na localidade dos Tapebas, localizado no município de Caucaia, 

a 12km de Fortaleza. No rio Ceará, na região estuarina. O acesso 

ao local é feito pela CE — 085 as margens do rio Ceará logo após 

a ponte sobre o rio fica a localidade dos Tapebas. 

• Açude de Sítios Novos. A barragem Sítios Novos, construída no 

distrito do mesmo nome, no município de Caucaia-CE. O acesso 
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pode ser feito, partindo-se de Fortaleza, através da BR 222, 

tornando-se a CE — 156, a altura do km 41, após a cidade de 

Caucaia, de onde a 8 km atinge-se a localidade de Sítios Novos, 

da qual através de estrada carroçável, percorrendo-se 3,5km 

chega-se na barragem. 

• No rio Curu, na passagem molhada entre Pentecoste e Caxitoré. 

A região pertence ao município de Pentecoste e se localiza a 

aproximadamente 15km do centro da cidade. O acesso para o 

local a partir de Fortaleza é feito pela BR — 222, até Croata. Daí 

segue-se pela CE — 341 até o município de Pentecoste. Seguindo 

pela CE — 354 chega-se a passagem molhada que cruza o rio 

Curu. 

3.1.2 — Técnicas de coleta 

Foram utilizadas várias técnicas para coletar camarões ao longo do 

experimento. As técnicas utilizadas em cada coleta foram determinadas pelos 

pescadores locais acostumados a capturar exemplares de M. carcinus, em 

cada uma das regiões. Os diferentes ambientes onde era feita a captura, o 

costume local, características como profundidade e transparência da água, a 

época do ano, ciclo da lua e fatores climáticos influenciavam no 

comportamento e consequentemente na captura da espécie segundo os 

pescadores. 

O conhecimento empírico dos pescadores sobre o comportamento do M. 

carcinus em cada região foi de suma importância uma vez que as 

características geográficas de cada região e o método utilizado para captura 

variaram muito, assim como o horário de captura. 

As épocas de coleta descritas a seguir são informações passadas pelos 

pescadores locais que me acompanharam durante as coletas. 

Os métodos utilizados serão descritos a seguir: 



8 

3.1.2.1 — Coleta noturna: 

■ Equipamentos utilizados: Lanternas, Lampiões a gás, baldes 

plásticos de 18 L, tarrafa malha pequena (2 a 4cm entre nós) de 

poliamida monofilamento e luvas de algodão. 

■ Características do local: rio de pouca profundidade, águas 

claras, fundo de areia, ou cascalho, com vegetação nas 

margens e poucas pedras grandes. 

■ Época de coleta: na época da seca, em dias de lua nova, inicio 

de crescente ou fim de minguante. 

■ Descrição: A coleta ocorre durante a noite, iniciando-se em 

torno de 21:00 h, estendendo-se até as 02:00 h da manhã do 

dia seguinte. Um grupo de 4 a 6 pessoas munidas com lanterna 

e lampiões se deslocam rio acima a procura dos camarões que 

se encontram fora das locas (esconderijos), que podem ser sob 

pedras, galhos, troncos, dentro de buracos na margem do rio, 

em meio a plantas aquáticas, etc. Ao ser iluminado o camarão 

fica imóvel, ficando encandeado, como dizem os pescadores. 

Os olhos do camarão ficam vermelhos por causa do reflexo da 

luz das lanternas e lampiões, facilitando a localização dos 

mesmos. Um pescador munido da tarrafa coloca a tarrafa aberta 

sobre o camarão cuidadosamente, este por sua vez, quando 

percebe a malha a sua volta tende a fugir ficando emalhado na 

tarrafa. Com  cuidado e utilizando as luvas o pescador imobiliza 

o indivíduo de M. carcinus, retira da tarrafa e coloca-o no balde 

de plástico com cerca de um terço de água. 
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Figura 2 — Exemplar de M. carcinus durante a coleta noturna 

3.1.2.2 - Coleta Manual 

A descrição apresentada para essa coleta foi narrada pelos 

pescadores que coletaram os exemplares de M. carcinus para essa 

pesquisa em sua região. 

■ Equipamentos utilizados: cestos feitos de palha, balde de plástico 

de 50 L. 

■ Características do local: no estuário, nas regiões mais rasas que 

ficam expostas em marés de sizígia, fundo lamoso e de difícil 

acesso. 

■ Época de coleta: na época das chuvas, em marés baixas, 

durante a lua cheia ou lua nova, de manhã bem cedo. 

■ Descrição: a coleta é feita somente por pescadores que possuem 

experiência para se locomoverem no mangue e reconhecerem as 

locas onde os exemplares de IVI. carcinus se encontram. Nesse 

locais os pitus só se escondem em buracos na lama, segundo os 

pescadores, não utilizando plantas aquáticas como refúgio. Os 
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3.1.2.4 — Mergulho 

■ Equipamentos utilizados: máscaras de mergulho, "snorkel", lastro 

viveiro para peixe, tarrafa, luvas de algodão, puçá, balde plástico 

de 18 L com tampa, sacos plásticos. 

■ Características do local: rio de águas claras, fundo de areia ou 

cascalho, muitas estruturas rochosas, com profundidades 

variando entre 1,2 a 3,5m de profundidade, locais com muita 

corredeira. 

■ Época de coleta: época da seca, durante o dia, de preferência em 

dias ensolarados em que a água esteja mais quente. Dependendo 

do local o M. carcinus encontra-se mais ativo em diferentes 

horários. 

■ Descrição: de 5 a 6 pessoas são necessárias pela quantidade de 

equipamentos utilizados nesse tipo de coleta. Três a quatro 

mergulhadores, um responsável pela tarrafa e um pelo viveiro de 

peixes e balde plástico. Os mergulhadores procuram os camarões 

em meio as pedras, plantas e no fundo. A correnteza e locais 

mais profundos dificultam a procura, locomoção e captura da 

espécie. Normalmente os exemplares são encontrados sob 

pedras maiores. Quando localizados sob pedras, os 

mergulhadores cercam a pedra com a tarrafa e a levantam. Ao 

movimentar a pedra o camarão sai debaixo desta e fica emalhado 

na tarrafa. Utilizando as luvas retira-se o camarão da tarrafa e 

coloca-o no viveiro de peixes. Às vezes alguns exemplares de M. 

carcinus são encontrados no fundo do rio na areia, então utiliza-se 

o puçá para capturá-lo ou mesmo a tarrafa. Depois esse é 

colocado no viveiro de peixes ou no balde de plástico. 

3.2 — Transporte 

O transporte dos camarões dos locais da coleta até o laboratório foi feito 

de diversas maneiras, de acordo com a disponibilidade de equipamentos para 

tal. 
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O resultado dos diferentes métodos de transporte realizados foi 

muito satisfatório, uma vez que este trabalho não visa avaliar qual dentre os 

métodos aplicados é o melhor e mais eficiente no transporte de M. carcinus 

adultos vivos. Em todos os transportes realizados os camarões chegaram ao 

LARAq vivos, sem apresentar danos ou necroses por brigas entre os indivíduos 

durante o transporte ou mesmo por acidentes. O que se constatou foi apenas 

um nível de "stress", causado pelo manejo recente da captura, transporte e 

confinamento com altas densidades, de acordo com o previsto para o 

acondicionamento no laboratório. 

O nível de "stress" foi variado, haja que, o tempo em que os 

camarões ficavam confinados a altas densidades, a falta de alimentos, os 

níveis de oxigênio dissolvido na água e sua temperatura são fatores 

causadores de "stress" nesses animais tão territorialistas. 

3.2.1 — Transporte em caixas de poliestireno 

■ Equipamentos utilizados: caixa de poliestireno de 80 L, 

compressores de ar a pilha e sacos plásticos. 

■ Horário do transporte: de manhã até as 09:00 h e à noite. 

■ Tempo de duração da viagem: entre 2,5 e 3 h. 

■ Descrição: preparou-se a caixa de poliestireno furando-se a 

tampa em dois pontos, o suficiente para passar uma fina 

mangueira de aeração. No momento do transporte, a caixa 

foi preenchida até cerca de um terço com água do local de 

coleta. Os exemplares de Macrobrachium carcinus 

capturados durante a coleta foram colocados em pequenos 

sacos plásticos furados individualmente e depois a boca de 

cada saco foi grampeada para mantê-los presos. Então, 

colocaram-se os sacos dentro da caixa de poliestireno. As 

fêmeas ovígeras capturadas na ocasião eram 

transportadas soltas dentro da caixa. Após acondicionar 

todos os indivíduos dentro da caixa colocou-se a tampa 

com as duas mangueiras de aeração providas de uma 

pequena pedra porosa nas extremidades internas a caixa e 
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as outras extremidades foram ligadas ao compressor de ar 

a pilha. 

3.2.2 — Transporte em sacos plásticos 

■ Equipamentos utilizados: sacos plásticos, cilindro de 

oxigênio (quando disponível) e ligas de borracha. 

■ Horário do transporte: período diurno. 

■ Tempo de duração da viagem: até 1,5 h 

■ Descrição: os sacos plásticos eram preenchidos com cerca 

de um quarto de água do tanque de manejo, ou do local de 

coleta se possível, onde ficou em espera para viajar. A 

densidade utilizada foi de 5 a 7 indivíduos por saco plástico 

exceto para machos considerados grandes e fêmeas 

ovígeras, estes foram transportados individualmente. 

Depois de acondicionar os camarões, preenchia-se os 

sacos com oxigênio, caso fosse possível, e por fim 

amarrou-se a boca dos sacos com as ligas de borracha, 

sendo necessário apenas uma liga por saco. 

3.2.3 — Transporte em baldes plásticos 

■ Equipamentos utilizados: baldes plásticos de 50 L com 

tampa. 

■ Horário do transporte: período diurno. 

■ Tempo de duração da viagem: até 30 min. 

■ Descrição: o balde plástico foi preenchido com água do 

local da coleta até a metade. Acondicionaram-se todos os 

indivíduos dentro daquele fechou-se com a tampa e 

efetuou-se o transporte. Esse transporte era feito o mais 

rápido possível por causa das condições desfavoráveis 

para esse tipo de manejo. 
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3.3 — Aclimatação 

A diferença de fatores físicos e químicos entre as águas utilizadas 

nos transportes e as dos tanques de fibra, somada ao "stress" já causado aos 

animais podem levar à morte das amostras no laboratório. Por esse motivo, é 

necessária a aclimatação dos camarões à água dos tanques. 

Ao chegar ao laboratório os camarões eram todos aclimatados à água 

dos tanques de fibra do laboratório. 

Os parãmetros da água levados em consideração na aclimatação foram 

os seguintes: temperatura, salinidade, pH, concentração de oxigênio (02), 

nitrito, nitrato e amônia. A salinidade era medida com a ajuda de um 

refratômetro e a correção de salinidade quando necessária era feita trocando-

se a água do sistema até atingir a concentração de 5% o. 

As concentrações de oxigênio, nitrito, nitrato e pH eram medidas 

utilizando-se "kits" de aquariofilia. Apesar de não ser o método mais 

recomendado, optou-se por eles pelo custo menos elevado e também pelo 

tempo necessário para se obter os resultados serem mais curtos que os testes 

de laboratório. 

Ao chegar no laboratório com os exemplares de Macrobrachium carcinus 

os parâmetros acima eram medidos e os resultados comparados. Então ia-se 

misturando as águas dos recipientes com os camarões e dos respectivos 

tanques em que os camarões seriam acondicionados posteriormente até que 

se alcançassem os valores medidos nos tanques. 

3.4 — Acondicionamento 

3.4.1 — Estrutura 

A pesquisa foi realizada no galpão de pesquisas do LARAq, 

localizada no Campus do Piei — UFC, Centro de Ciências Agrárias, 

Departamento de Engenharia de Pesca. 

Utilizaram-se quatro tanques de fibra de vidro de 2000 L, todos 

munidos de filtro biológico individual e uma bomba submersa com uma vazão 
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de 2000 L por hora (figura 2). Um soprador fazia a aeração dos tanques 

através de mangueiras de plástico, com pedras porosas nas pontas. 

Figura 3 — Tanques de 2000 L utilizados na pesquisa 

O fundo dos tanques foi coberto com areia e cascalho fino como 

substrato e tijolos e pedaços de telha de barro como esconderijos para os 

camarões. 
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3.4.3 — Parâmetros da água 

Cada tanque de fibra de vidro utilizado possuía um filtro biológico 

próprio, sendo assim, os parâmetros das águas dificilmente seriam exatamente 

iguais, pois cada sistema apesar de terem sido montados todos iguais, foram 

povoados em dias diferentes, o número de indivíduo em cada tanque nem 

sempre era igual por causa de fatores como mortalidade e quantidade de 

camarões disponíveis, a quantidade de alimento ofertada e consumida variava, 

causando uma variação nos parâmetros da água de cada tanque. 

Foi utilizado durante o experimento nos meses chuvosos um aquecedor 

elétrico de 80W em cada tanque a fim de manter a temperatura da água em 

torno de 28°C a 30°C. 

A salinidade da água dos tanques foi mantida em torno de 0,5%0  e a 

água do aquário utilizado para desova em torno de 5,0%0. Esta foi medida 

diariamente. 

Para a manutenção do pH, não foi utilizado nenhum produto químico, 

apenas a montagem do filtro biológico que consistiu de material rico em cálcio 

(tende a aumentar o pH) e brita (diminui o pH) mantendo o pH sempre neutro. 

A medição do pH era feita uma vez a cada duas semanas. 

Sacos de tela contendo carvão ativado tinham como função manter a 

água do sistema transparente, a fim de aumentar a capacidade de 

concentração de gás oxigênio dissolvido. 

3.5 — Maturação 

Todos os indivíduos nos tanques receberam marcas com letras e/ou 

números para facilitar a sua identificação, todas as vezes que ocorria a muda 

de algum animal, este era remarcado assim que a sua carapaça endurecesse e 

no caso de uma fêmea ovada a marca era recolocada após a desova. 

A maturação das fêmeas no laboratório foi acompanhada apenas após a 

sua primeira desova, pelo fato do não conhecimento de marcas externas nas 

fêmeas de M. carcinus, que pudessem ser utilizadas no reconhecimento do 

estágio de maturação. 
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Para se iniciar esta fase da pesquisa os camarões passavam em torno 

de 3 a 6 meses no laboratório até que se pudesse acompanhar a sua 

maturação. Pelo longo tempo em cativeiro a quantidade de indivíduos que já 

era escassa, somada a mortalidade no próprio laboratório e a falta de espaço 

para se trabalhar com densidades mais baixas nesse período de preparação, 

foram fatores que dificultaram muito a pesquisa. 

A ocorrência de brigas entre os camarões causando necroses, perdas 

de pereópodos e quelas aumentavam ainda mais o tempo de preparação para 

a pesquisa, já que as fêmeas nessas condições não acasalavam após a muda 

e ainda havia o risco de serem atacadas e mortas por outras fêmeas enquanto 

estivessem com a carapaça mole e sem a proteção do macho dominante. 

Após a sua primeira desova em laboratório a fêmea era observada 

diariamente até apresentar um comportamento de cópula novamente, fazer a 

muda nupcial e aparecer ovada. Os dias entre a última desova da fêmea e a 

cópula, foram considerados como o tempo de maturação da fêmea. 

Levou-se em consideração que após cada desova as gõnadas das 

fêmeas estariam no estágio de maturação IV = pós-eliminação total (esgotado), 

de acordo com os critérios estabelecidos por CARVALHO (1978), para M. 

acanthurus, e adaptados para M. carcinus (VALENTI, 1984). 

3.6 — Incubação dos ovos e Desova 

Durante o experimento houve diferentes situações com relação a fêmeas 

ovígeras. 

Para a determinação do tempo de incubação dos ovos nas fêmeas de 

Macrobrachium carcinus era necessário que se conhecesse o dia em que a 

fêmea ficou ovada e o dia em que houve a desova. 

Algumas fêmeas capturadas nas diversas coletas vieram ovadas, 

estas não foram consideradas no tempo total de incubação dos ovos por não 

se saber há quantos dias elas estavam ovadas, mas a coloração apresentadas 

pelas ovas foram anotadas e utilizadas na identificação do desenvolvimento 

dos mesmos até a desova. 

Obteve-se fêmeas ovígeras a partir de reproduções no próprio 

laboratório. Todos os acasalamentos ocorridos no laboratório foram 
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espontâneos, sem a utilização de hormônios, hablaçáo ou qualquer outra 

técnica de indução à reprodução. 

As observações eram feitas diariamente, pela necessidade de se saber 

o dia exato do acasalamento e consequentemente da ovação. O fato de os 

camarões pitu apresentarem um comportamento pré-copulatório ajudou muito, 

pois se podia prever até com certa segurança o dia em que ocorreria o 

acasalamento. 

Nos dias em que antecediam a reprodução, eram feitas observações 

mais minuciosas até que a cópula acontecesse e as ovas aparecessem na 

fêmea. O tempo de incubação dos ovos em fêmeas de M. carcinus só era 

começado a contar a partir do dia em que apareciam os ovos no abdome da 

fêmea. 

Para acompanhar o desenvolvimento dos ovos das fêmeas ovígeras 

observou-se a variação da coloração dos ovos ao longo dos dias e aderência 

no abdome da fêmea. O dia em que a fêmea ovava era considerado o primeiro 

dia de incubação e o dia em aquela desovava era considerado o último dia. 

As fêmeas ovígeras permaneciam nos tanques de 2000 L durante toda a 

incubação dos ovos por motivos tais como, a qualidade da água nos tanques 

ser melhor por ter mais água e a variação dos parâmetros ser menor e 

segundo pela presença do filtro físico e biológico apenas nos tanques além das 

fêmeas já estarem adaptadas ao ambiente. 

Nos dias que antecediam a desova, um aquário com água salobra era 

preparado para receber a fêmea prestes a desovar. A salinidade utilizada era 

de 5,0%0, obtida misturando-se água do mar e água doce a proporção de 

1,4:10 respectivamente. A fêmea ovígera era transferida para o aquário quando 

as ovas apresentavam a última coloração identificada antes da desova. 

Apesar de algumas pessoas não acharem o manejo mais adequado por 

causa da diferença de salinidade, a transferência direta se mostrou mais 

eficiente do que a aclimatação da fêmea misturando-se a água aos poucos pois 

esta estressava a fêmea fazendo com que ela soltasse parte dos ovos antes da 

eclosão perdendo parte da desova ou até mesmo a sua totalidade. 

A fêmea permanecia no aquário até desovar todas as larvas e neste 

período de desova ela não era alimentada para não comprometer a qualidade 

da água. Após a desova a fêmea retornava ao tanque de manejo. 
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4 — RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 — Maturação 

Ocorreram 12 acasalamentos seguidos de ovação durante o 

experimento. Os dados serão apresentados a seguir: 

Tabela 1 — Número de maturações ocorridas em função do tempo em dias 

N.° de Maturações Tempo de maturação em dias 

1 12 

1 15 

4 16 

3 17 

2 18 

1 26 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados obtidos por VALENTI (1984), com relação ao grau 

de maturação das gônadas de fêmeas de M. carcnius, reforça ainda mais a 

teoria do curto período de maturação das fêmeas de M. carcinus, pois de todas 

as 175 fêmeas analisadas apenas as fêmeas nos estágios III (maduro) e IV 

(esgotado), sendo que a pesquisa foi feita ao longo de 1 ano. Os resultados 

mostram a presença de fêmeas desovadas ou prontas para acasalamento ao 

longo de todo o ano. 

4.2 — Incubação dos ovos e desova 

Foram acompanhadas ao todo 43 desovas de fêmeas de M. carcinus. 

Destas 14 eram fêmeas ovadas proveniente de coletas e 29 de acasalamentos 

em laboratório. 

Das reproduções em laboratório 17 foram no período de preparação das 

fêmeas para a pesquisa de maturação e 12 durante a pesquisa sobre 

maturação. 
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O tempo de incubação dos ovos variou entre 14 e 22 dias como mostra 

o gráfico a seguir: 

35 
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Figura 5 — Número de desovas observadas em função dos dias de 

incubação. 

Foram identificados durante a incubação dos ovos três diferentes 

estágios de coloração dos mesmos. Logo após o aparecimento da massa 

ovígera (estágio 1), esta tinha uma coloração alaranjada, durante os primeiros 

dias (1 a 5 dias), e nesse período os ovos se mostraram menos agregados 

que nos outros estágios. No segundo estágio (II) a massa ovígera já estava 

mais agregada e firme no abdome da fêmea e apresentava uma coloração 

entre bege e laranja claro. O tempo de duração desse estágio (li) foi o mais 

longo, entre 5° e 15° dias de duração. Durante a pesquisa houve uma certa 

divergência com relação ao estágio 11 pois podia-se dividir este em dois 

estágios distintos, entre o 5° e 10° dias quando este apresentaria a cor laranja 

claro e do 10° ao 15° dias quando os ovos estivessem na cor bege. Porém a 

diferenciação das cores às vezes era muito difícil além de haver conflitos 

quando levado em consideração o tempo de incubação. Para haver uma 

classificação simples e de fácil identificação é que se optou por manter apenas 

três estágios de maturação ao invés de quatro. O último estágio durava do 15° 

ao dia da desova, que na sua maioria chegava até o 18° dia. As ovas 
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apresentavam-se com uma coloração marrom e a massa ovígera encontrava-

se bem firme no abdome da fêmea e bem agregada. Os dados encontram-se 

resumidos na tabela 3. 

A perda de ovos nas fêmeas ovadas ocorreu em sua totalidade entre os 

dois primeiros estágios por causa de manejos, brigas com outros camarões, ou 

outros que pudessem causar um stress acentuado nas fêmeas ovígeras de M. 

carcinus. Nesta pesquisa só foram levadas em consideração as fêmeas que 

chegaram a produzir larvas, independente da quantidade. 

Tabela 3 — Dados de tempo, coloração e características dos ovos incubados 

por fêmeas de M. carcinus a temperatura de 28° C a 30° C. 

Dias de 

incubação 
Cor dos ovos Estágio Características dos ovos 

1 a 5 Laranja 1 
Pouco agregados e mais soltos 

do abdome da fêmea 

5 a 15 
Laranja 

claro/Bege 
2 

Mais agregados e mais firmes no 

abdome da fêmea 

15 a 18 Marrom 3 
Bem agregados e firmes no 

abdome da fêmea 

Fonte: Dados da pesquisa 

O tempo médio de incubação de ovos para esta espécie foi de 

aproximadamente 17,88 d (18 d). Identificou-se também três estágios de 

desenvolvimento dos ovos bem definidos, com coloração, tempo e 

característiscas da massa ovígera diferentes para cada estágio. 

Os resultados obtidos no experimento condizem com resultados 

anteriores publicados, dando mais confiabilidade ao trabalho apresentado. A 

diferença entre as médias dos dias de incubação podem ser explicados pelas 

diferenças de temperatura que variaram de 28 a 30°C, mostrando o quanto a 

tempertura pode influenciar no tempo de incubação nessa espécie. 

As desovas em sua maioria iniciaram-se no período da noite/madrugada, 

não podendo ser precisada aqui neste trabalho. Porém várias desovas 

chegaram a perdurar até o dia seguinte, ou seja, por mais de 24h. Com  um 

intervalo no período diurno. 



23 

As poucas fêmeas que desovaram no período diurno foram observadas. 

A fêmea inciava os movimentos bruscos com o abdome, liberando larvas na 

água, esse movimento eram feitos por cerca de 2h e depois esses movimentos 

se encerravam. Neste primeiro momento apenas uma pequena parte dos ovos 

foi liberada em forma de larva recém-eclodida. A maior parte da massa ovígera 

ainda permaneceu junto ao abdome da fêmea. Durante a noite/madrugada/dia 

subsequente a fêmea terminava de liberar o restante dos ovos. As larvas de M. 

carcinus, provavelmente não eclodem todas ao mesmo tempo, forçando a 

fêmea a liberar aos poucos as larvas que vão eclodindo, podendo levar longos 

períodos de tempo para a eclosão total das larvas. 

Das desovas observadas desde o início, o tempo levado para a 

liberação total das larvas foi de até 36h. 

A maior temperatura média da água utilizada durante o experimento 

diminuiu em 1 dia o tempo médio de incubação em M. carcinus para 

temperatura entre 27±2°C MORENO et al. (2000), e 2 dias para temperatura de 

26±1°C GRAZIANI (1987) apud MORENO et al. (2000). 
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5 — CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar a capacidade de maturação de fêmeas de 

Macrobrachium carcinus durante todo o ano, pois o tempo de maturação das 

fêmeas após uma desova foi de até 26 dias, não chegando a um mês. As 

fêmeas de M. carcinus são capazes de se reproduzir o ano todo. 

O tempo médio de incubação dos ovos a partir dos resultados obtidos é 

de 17,88 d aproximadamente 18 d e três estágios bem distintos e de fácil 

identificação. 
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