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ASPECTOS ANATÔMICOS DE UM REPRESENTANTE DE CAMARÃO DO eENE 

RO Macrobrachium  

Carlos Sergio Rastelii 

INTRODUg1.0  

E relativamente pouca a literatura existente sobre a 

anatomia dos crustLeos de um modo . eM•geral, e em particu 
. . .. 

lar, dos decapodos, notadamente no que se refere ao genero 

- Macrobrachium Bate, 1868. Como,  se sabe, os.  aspectqs anat;mi 

,cos-sao indispensaveis aos estudes de filogenia  des  crusta 

ceos, bem coto a identificacao das diversas especies que 

constituem o'grupo da família Palaemonidae Samuelle, 1819. 

Neste trabalho-, procurou—se minimizar os _ problemas 
•. . . 

relativos a caraeterizagKo do grupo e a falta de estudos 

morfol6gicos sobre esta família, e ao mesmo tempo, dotar os 

estudantes de Zoologia, Biologia e Engenharia de Pesca, em 

particular, de um subsídio que vise eliminar os problemas 

de identificagao dos camaroes de_agua doce._ 

. Dos poucos trabalhos existentes em ilossa biblioteca 

sobre b assunto, e disponíveis ‘a. consulta, destacam—se  ague  

les-  de Corr;a(1977), Co-61ho(1852), Valenti(1986) e Calialcan 

ti(1980), e um estudo aprofundado da anatomia de .um penei 

deo, elaborado por Young(1959). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL: 

O estudo  anatomic°  foi desenvolvido  con  alguns espe 

cimes de Macrobrachium  carcinus(Linnaeust  1758), mais corh.e 

cido pelo nome popular de  "pit",  capturados no açude Perei 

ra de Miranda, situado no municIpio de  Pentecost°,  Estado 

do CeeA. 

MÉTODOS.: 

Tanto a metodologia quanto o material basearam-se 

principalmente numa pesquisa tabliogrfica intensa e numa 

.seleçao rigorosa de individuos Machos e femeas bastante  in  

tegros, coligidos no campo. Isto, objetivando desenhar as 

estruturas anatomicas com bastante nitidez e clareza. 

. Para tanto,.utilizou,--sa um paqufmetro de precisKo ml 

limétrica(0,1), tendo em vista transferir as reais dirnen 

soes das pegas morfologicas..Quando estas  cram  :diminutas 

utilizou-se uma lupa para obter-se um aumento desejvel, 

sando principalmente facilitar . o entendimento das mesas. 

. Para facilitar a elaboragao dos desenhos, os especi 

mas foram retirados do depOsito contendo . o conservante (for 

mol a 105) e colocados ao sol para secar. ApOs a secagem. 

os indivIduos foram colocados em posig;es estratégicas,  pa  

ra melhor visualizagao das eStruturas, em vista dorsal, yen_ 

tral e lateral. As pequ enas peças ventrais da cabeça e do • 

tOrax, tais como as  man 

ram  extrafdas com uma p  

dfbulast  maxilas e maxillpedes, 

equena pinga e colocadas sobre um 

o 
pa 

pal  escuro para acentuar os detalhes. 



• .0. mesmo procedimento.  foi feito para os pleOpodos e 

uropodos. A medida que'os desenhos iam sendo executados,  fa  

.-zia-Se a comparaçao destes com outros, impressos nos livros. 

.teses e monografias sobre O - assunto. 

As dificuldades para se fazer-cortes com o prop6sito 

de se conhecer as principais partes internas, fez com que 

tais estruturas f;ssem reproduzidas atravj;s da bibliografia 

existente, ou - sejal  pelos trabalhos de Vinatea(1982) e Ca 

valcanti(1986), principalmente. 

DISCUSSÃO E CONCLUSnS 

A discussao e as conclusZes apresentadas no presente_ 

trabalho, seguem mais ou menos -aquelas apresentadas . pelo 

'pp'squiSador Young(1559), onde este autor estuda detalhada 

mente a morfoloPla interna - e externa de uM camarao branco 
e 

Penaeus  setiferus(Linnaeus, l75), nos seus minimos . data 

lhes. 

Para a compreensao deste tc;pico, seguem algumas  con'  

sideragZes.sobre•o-camarao estudado, ou seja, o pi*tu-

Trata,se de um camarao de ",gua doce que tem importan 

te participagao na pesca de crustceos nos rios, lagoas e 

açudes do Cear e d.o - Nordeste. 
e e 

A espécie e encontrada, porém, desde a regiao ao sul 
_ 

dos Estados Unidos  at  o suldo Brasil(na altura do Estado 

do - ParanA.). 
, - 

huma especie que tambem pode ser encontrada  proximo  

foz dos rios, indicando com isso que possui elevada tole 

rancia a grandes e -frequentes variaçoes de salinidade da 

- 

agua. 

Capaz de se deslocar por longas dist;mcias, foi re  



gistrado por Wakamatsu(1976) em regiZes situadas a mais de 

200 quilOmetros da foz dos rios, bem a montante,  ern-  aguas 

doces. 

Quanto as caracterlsticas proprias da especie, o Ma 

crobrachium carcinus destaca-se  nor  poder alcançar . grandes 

dimensaes(mais de 27 centimetros), peso igualmente substan 

ciai(Mais de 280 gramas Par indivIduo), mostrando um rostro 

relativamente curto, e o corpo coberto com manchas longitu 

dinais que podem ser pretas . amarelas, alaranjadas ou casta 

nho claro, que do ao camarao um bonito aspecto, 

Estai manchas no seguem um padrac muito  rigid°,  
, , • , 

dendo variar de especime para especime. 
. . . . . . - - , 

É considerado um caMarao de reprodugao periodica anu _.  

al,  embora isso seja fortemente influenciado pelas condi .....  

-goes  ambientais e climaticas onde- a especie viva(em condi  

goes  controladas de laboratcrio, podem ser obtidos varios 

períodos de reprodugao durante o ano). • 

•Embora-seja'um camarao  coin  excelente aceitagao comer-

cial, muito poucos piscicultores o cultivam - comercialmente. 

isto 6 devido, segundo muitos criadores, ao  carter  aris  

co  da espécie, a baixa taxa'de sobrevivencia das larvas, e 

crescimento um tanto lento. 

Prancha 1: Vista Dorsal. 

0 desenho mostra o camarao totalmente extendido em 

relagao ao seu eixo longitudinal-. Nele, podem ser vistos 

com clareza, todos os  Organs  de locomogao(pereOpodos e ple61  

Dodos),  as estruturas externas de estabilizagao dos movimen 

tos(escafoceritos e.urOpodos), segmentos(somitos) abdomi 

flata e detalhes do cefalotOrax, no qual podem ser vistos os 

sulcos(princi:oalmente o branquiostergal), os espinhos ros 

tro-dorsais, antenais, hepaticos e branquiostergais. 
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O rastro Mostrado em todo seu comprimento dorsal 

podendo serem vistos tambem o terceiro par de maxillpedes e 

as manchas formadas pelas diferenças de tonalidade  das co  

res da carapaça do cefalototrax e do  abdomen.  

Os ur6podds s;lo apresentados em posiçao aberta. 

As antenulas(duas unidades com tres flagelos) estao 

desenhadas extendidas para frente, enquanto que as antenas 

sao mostradas em arco... 

Os olhos e pedL.culo ocular estio representados •em .  

angulo para a frente. 

As medidas do comprimento e da largura(no cefalot6 

rax) estio presentes na prancha. 

Prancha  2: Vista Ventral. 

É uma vista que mostra'mUitos detalhes dos membros 

de locimoçao(perecmodos. -particularmente) e de varias estru 

turas externas do animal. 

Peref;_podos:  -Sao  cinco pares, como acontece com os de 

mais decpodoS. AO contrrio dos peneldeos,_ apenas os dois 

primeiros pares de pereOpodoS sal. providos de quelas, e os 

demais pares sqo dotados de pequenas garras no datilopodito' 
- 

cuja superficie e coberta de finos pelos. 

Estruturalmente, o ls-)  e o 22  par  so  bastante dife 

rentes e especializados em relação aos demais pares. 

l'Par de PereOpodos:  Distingue—se pelo seu menor ia 

manha., por ser o mais delgado e 'por ter mais import'Lcia  co  

mo uma estrutura auxiliar na alimentaçao. 

..Visto ventralmente, esta situado imediatamente apos 

o 3-9- par de maxilpedes, e Visto lateralmente, esta.  em um 

- plano um pouco abaixo(Prancha 3). 

A quela do primeiro par de pereO'podos e de aparencia 

frE'Lgil e de dimens3es bastante reduzidas se comparadas a'do 



segundo_par, possuindo 'finos pelos em sua superfície exter 

e-denticulos pequenfssimos e finos na sua sUperficie.ín 

terna(ou seja, entre a  area  de contato entre o datilopodito 

e o propodito). 

Embora estes dentículos possam contribuir ou aumen  

tar  a capacidade de cortar da quela, ela se destina losica 
A 

mente a segurar e levar a boca do camarao, pequenas partiou 

ias de alimento. 

Nos dois primeiros elementos estruturais( datilopodi 

to e propodito) esto presentes quimiossensores sob a forma 

de diminutos faros, dos quais projetam-se.tufos de pequenas 

setas. 

Num estudo superficial das 'estruturas componentes :do 

1° par de pereOpodos, nota-se afpresenga.de  numerosos e- fi 

. 'nos pelos no datilopodito e proPodito, possuindo o .carpopo 

dito( mais delgado dos eqementos constituintes) uma super 

flcie lisa -e brilhante, sem estrias, furos ou outro tipo de 

marca muito evidente.. Observou-se no carpopodito, origínan 

do-se na junta com o meropodito, a presença de um sulco pe 

queno v  fino e quase imperceptivel. 

O isquiopodito diferencia-se por sua forma e pelo ta 

manho reduzido, constatando-se a presença de pelos na parte 

anterior e de dois finos sulcos longitudinais. - 

Est  ligado ao protopodito, o elemento que une o pe 

reopodo ao torax do animal. 

2° Par de PereSpodos: Destaca-se pelas grandes dimen 

soes de seus elementos estruturais(especialmente o datilopo 

dito e o propodito), seja em comprimento, largura ou peso. 

Estruturalmente muito diferenciado e especializado 

em relaçao aos demais pereopodos, caracteriza-se pela colo  

raga°  muito escura, tendendo para o negro, de tons azulados 

e•por ser coberto  or  grande numero de pequenos espinhas. 



dotado de grandes e poderosas quelas, cujas  ex-be  

midades  so  encurvadas para dentro. 

Na superficie interna ou. de cOntato entre o datilopo 

dito e o pi.opodito, que.  formam as quelas,  so encontrados 

os dentes, de cor clara, em tamanhos, fornias e quantidades 

variveis(de 3 a .6 dentes). 

Originando-se nas artioulaçoes, Sulcos largos e pou  

co  profundos( a semelhança de uma depressao) percorrem os 

elementos componentes(propodito, carpopodito, meropodito e 

isouiopodito) do 22  Pereopodo no sentido longitudinal, nas 

superfícies. externa e interna. 

Sulcos estreitos, bem delineados, de coloragao mais • 

clara e fundo liso, sao observados na superficie interna do 

propodito e do carpopodito. 

• Funcionalmente, o camarao o utiliza como arma de de 

feSa e ataque, bem como para capturar alimento e corta-lo 

em pedagos. 

dimensionalmente que o 22 par de pereOpodos mais 

se singulariza, devido em especial as marcantes diferenças 

de tamanho, forma e largura entre-o datilopoditó(cuja extre 
- 

midade ultrapassa a do propoditoY, propodito, carpopodito 

meropodito, isquiopodito e protopodito. 

52  Par de PereOpodos: Foi tomado como exemplo do ter 

ceiro tipo de pere6podo do Macrobrachium.carcinus, por no 

ser um membro especializado e por ser muito semelhante. aos 

.32  e 42  pares. 

0 3° e o 42  par diferenciam-se um pouco do 52  Par de 

vido aos pelos e espinhos(pequenos e finos) que cobrem a su 

perficie do propodito, e por terem o meropodito(no .32  Par ) 

e. meropodito mais o carpopodito(no 42  par) com grande quan 

tidade de pequenos pontos claros em sua. superfIcie. 

, - Funcionalmente, o 52  perehodo 6 um 6rgao de locomo 



çao(ou perna, como alguns pesquisadores tambL chamam), que 

possibilita ao camarao caminhar sobre os fundos pedregosos 

arenosos ou lamacentos da colegao onde vive. 

Tanto no 52  como no 3Ç-)  e.42  par, observa-se uma nIti 

da diferenciaçao na junta que une o carpopodito ao meropodj 

to. Nesta junta forma-se o que se poderia.chamar de um var.  

dadeiro joelho, o qual permite ampla margem de movimentaçao 

para o pereOpodo. 
A 

. Foi notada tambem a presença de pelos nesta junta 

particularmente no 42  par de pereOpodos. 

Estao presentes ainda no 52  par, tufos de quimiore 

ceptores e outros sensores, e pequenas setas estio arranja 

das em fileiraS no datilopodito, .extendendo-se algumas ate'. 

o propodito. 

A 
Boca: O. desenho mostra detalhes externos da boca,  in  

cluindo-se uma apresentaçao parcial de uma de suas sub-es 

truturas(o 12  par de maxilipedes) e a integral de uma outra 

o 32 par de maxilipedes. 
A 

• - A boca e mostrada com uma pequena abertura, onde sao 

visualizados os "dentés" incisivos das mandibulas. 

Melhores informaçoes sobre o aparelho bucal 'estio 

contidas nos - desenhos e dados apresentados pela Pranch.a 5. 

.Escafocerito: Pode ser classificado como um orgao 
e - que atua no eouilibrio dinamico do camarao. 

A 
A funçao do escafocerito pode tornar-se por vezes  di  

• ficil de 8er avaliada pelos meios normais de observaçao, de 

vido 6.mesmo variar muito da tamanho em varias aspecies de 

crustaceos. 

ausente,nas Brachiura, reduzido nas lagostas e em 

-outros Astacura. 

Nos decapodos natantes, e de grande- dimensao. 
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Normalmente, o escafocerito e deslocado a uma posi 

gao anterior, girando l¡geiramente em torno de seu eixo. 

, A rotagao e tal, que as finas bordas mesiais ficam 

deslocadas para uma posigao um tanto ventral em relagao as 

duras bordas laterais. 

nalguns centros de pesquisa norte—americanos,  tea 

tea  foram efetuados visando a verificar de modo pratico 

modo de atuagao do escafocerito. 

Alguns camaroes postos em aquarios foram presos, por 

meio de fios de barbante, avaras. Tievan*ados do fundo nes 

ta. posigao, os animais foram estimulados a nadarem para adi• 

ante. 

Jatos de agua foram dirigido S aos camaroes 1MOveis 

de varias diregoes, para ser observado se o escafocerito se 

.ria usado como um dispositivo de diregao. 

Nao foram verificados movimentos comDensatOrios dos 

escafoceritos. Eles parecem simplesmente cortar a agua 

.frente. 

Durante os movimentos normai6 que efetuavam no  aqua  

rio, os camaroes ocasionalmente expandiam os escafoceritos 

numa grande abertura, mas no durante muito tempo. 

• Pode—se concluir, pelo que foi dito acima, que .este 
" 

orgao no atua direcionalmente no deslocamento do camgrao 

mas contribui para seu equilibrio dinamico. 

J. quanto ‘a. relagao comprimento x largura, Holthuis 

(1950), diz que o comprimento do escafocerito do Macrobrachi  

um carcinus e cerca de 2,5 vezes maior que a largura, possu  

Did°  a borda lateral ou externa aproximadamente reta. 

9 



• Telso e Uropodos: 0 telso e aparentemente uma estru 

tura Unica. Sua larga porgao anterior articula-se com o  ft  

nal caudal da parte postero-dorsal do 6° somito abdominal. 

Condilos laterais permitem movimentos livres no pla 

no vertical, mas restritos no plano horizontal. 

0 telso torna-se estreito posteriormente, adelgagan 

do-se para um ponto distinto,  Corn  formato tendendo para. o 

Conico. 

No foram observadas cristas' ou estrias nos telsoa 

dos especimes examinados, mas sim, 'diferenças as vezes  bas  

-tante acentuadas quanto a.coloraoao(e sua intensidade), e-o • 

desenho das manchas. 

A estrutura do telso:descanoa sobre parte dos -uropo 

dos broporcionando a eles alguta. protegao dorsal. 

Os uropodos originam-se da  area  postero-ventral do 

6° somito abdominal, a ele ligados pelos seus J.- UK.,  N.,  

basais fortemente- esclerotizados o protopodito e coxopodi 

to(ver Prancha'17). 

- Os largos urc;podos das laterais formam os exopoditos 

enquanto cis.situadoa internamente formam 08 endoPoditos. 
r - 

Ha um fraco resquicio de segmentaoao na superficie 

dorsal na forma de um sulco transversal. 

Devido a suspenso dos eletentos dos uropodos, estes  

so  capazes de movimentos livres. 

O protopodito pode se mover no plano vertical e hori 

• zonal, e tombem pode girar em t;rno de seu eixo. 

0 'pCnto de articulaoqo dos ur,;.podos com o protopodi 

to 6 condilico, o que limita- o exopodito  co  endopoditO 

que diz respeito a movimentos de expanso. 

• Pertas L-eas do telso e dos ur6podos sao franjadas 

com pelos natatorios, mais que os pleopodos. 

10 
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• biferenciacao Sexual: No Macrobrachium carcinus, a 
, 

diferenciagao sexual -des especimes e  feita  Trincipaimente  

pelo exame do 22  pleepodo, que no macho possui dois . apendi 

ces. 

O. segundo apendice presente no pleopodo dos machos 

tem a funcao de estrutura auxiliar durante a copula, servin 

do de guia para o material espermatico(espermatofare), que 

depositado perto dos_poros: genitais da femea, localizados 

nas bases do-32  par: de pereopodos. 

* Nos machos, os poros genitais esto lobalizados nas 

bases do 5° par de pereopodos. 
4  

Tanto machos como femeas possuem dois poros geni 

tais. 

Outras caracterlsticas tambem ajudam na diferencia 

Ca° sexual. A femea normalmente 6 um pouco:menor-que o ma 

cho, e POSSUi o  abdomen  mais 1a-go  

0 2° pereepodo outro fator de diferenciac:io. 

Nos machos, 6 maior e mais largo, sendo as ,quelas 

dos machos mais potentes que as das femeas. 

Quanto a identificacao da maturidade  gonadal,  nas fe 

meas isso e facilitado pelo fato das mesmas passarem por um 

processo de muda nessa ocasiao(muda pre-nuncial), o qual e 

seguido pelo acasalamento. 

A maturidade sexual nos machos e nas fmas atingi 

da com cerca de um ano de vida. 

Neste aspecto, as femeas diferenciam-se dos machos 

por apresentarem maturidade  gonadal  cfclica, ao contrario 

dos machos, que produzem espermatozeides continuamente. 

11 



Trancha 3:  Vista .Lateral. 

,  Abdomen:  Consiste de seis segmentos ou somitos, dos 

quais cinco possuem apendices(os pleopodos), e -o .conjunto 

formado pelo telso e os urc.;podos, embora, na pratica, o es 

tudo  anatomic°  do  abdomen  leve em conta apenas os segmentos 

abdominais. 

0  abdomen  e articulado e dada segmento. e - -recoberto 

por uma placa transversal dorsal •chamada tergo e. uma outra 

ventral,'chamada.externo, ligadas em ambos Os lados por pla 

cap(duas) laterais chamadas pleuras ou pleuritos. . 

Nas femeas, as pleuras Se prolongam mais para baixo 

cobrindo pardialmente os protopoditós aos pleOpodos,- e for 

mando uma camara, onde serao .depositados os ovos, denomina 

da camara incubadora abdominal. 
• 

Como nas demais especies do genero Macrobrachium, a 

pleura do 2°  segmento esta superposta a do 12  e do 3- seE 

.mento, caracterizando-se por possuir uma diviso em parte 

latero-dorsal e parte lateral inferior, diviso esta indica 

da pelas recortadas reentrancias, uma na parte anterior e 

outra na parte posterior da 

• As bordas das pleuras  sac  arredondadas, e em todas 
A 

elas foi observada a presença de pelos finos e curtos. 

A interligacao entre os varios segmentos abdominais 

origina-se de profundas dobras da delgada membrana .articu 

lar, a qual permite a cada segmento ama grande liberdade 

de movimentos  am  relagao aos outros segmentos do corpo. 

Excetuando-se os delgados componentes do intestino 

os sistemas nervoso e circulatc;rio, todo o espaço sob o es.  

queletO abdominal c'; ocupado por mllsculos, a' maior parte de 

les concernentes.  a grande capacidade de flexao que o 

rao possui. 

1 r1 
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4Uanto ‘as juntas.  intersegmentais,-responsveis pela 

capacidade de fleZeio, extenso e movimentagao lateral(ainda 

que restrita) dos segmentos abdpminais sao dotadas de ,cone 

xoes conhecidas como condilos. 

Estas possuem aço diferenciada nos segmentos_ onde 

se localizam. Permitem um bom grau de movimentagao especial 

mente entre o cefalotorax ero 1Q segmento,. embOra tenham 

aço mais restritiva quanto a Movimentos laterais nos.  sea  

mentos seguintes. 

Dos seis-  segmentos abdomihais, o sexto se destaca pe 

Ia forma e refOrgo estrutural. 

Diferentemente dos cinóo segmentos antei-iores, o  sex  

to segmento abdominal tem que ser forte o suficiente para 

aguentar a cauda. Por esta razao a parte posterior—do  sag  

mento e'intensamente esclerotiz da.  

Alm  disso, as estruturas do sexto sogi,ento  so  espe 

cializadas para possibilitarem as  flexes  da cauda. 

E12.61.212L:  Sao  tambem chamados "de extremidades abdo 

minais, e  so  especializados para a natagao e a incubagao 

dos o..\-os, nas femeas, - 

-Com urna estrutura bsica comum entre bd., dos cinco 

pares 4e plec>podos, o 2Q par destaca—se por sua modificagao 

:estrutural e especializagao. 

No endopodito do 2Q par de Ple6podos da femea, eXis 

te um apendice pequeno e delgado,.que se-  origina  proximo  da 

extremidade superior dessa  sub-estrutura, juntO ao ponto de 

uniao com o protopodito. 

No ple6podo do macho, o segundo apendice .origina—se 

logo abaixo do primeiro, e 6 ele que exercera o papel de es 

trutura auxiliar durante a cOpula, quando colocagao do 

espermatofaro  proximo  dos poros genitais da femea. 

13 



Embora apresentem especializagoes morfologicas, de 

acordo  cam  a fungo que desempenham, todos os pleopodos se. 

guem a mesma estrutura bLsica: uma porgac basal chamada de 

protopodito, no qual se inserem dois ramos, o exopodito,  lo  

calizado-  externamente, e o endopodito na posigao interna. 

Esta eatrutura das extremidades e comum a todos os 

decapodos natanteS, sendo denominada "pata birreme". 

No estudo das características externas dos pleOpodos 

observou-se que no exopodito e no endopodito, todo o perfil 

ou b6rda externa 'destas duas partes  so  providas com abun 

dancia de pelos finos e claros(pelos natatorios). 
„„ 

No protopodito, os pelos  sac  ainda claros, mas ja um 

pouco mais espessos, e em certos trechos,.mais escuros. 

Numa vista externa, a - parte posterior e a superior 

esquerda do protopodito-possuea tufos de pelos mais espes 

boa e esourecidos, ordenados eM fileiras, no se observando 

o.  memo  fato na vista interna do 52  par de pleopodos. 

As bordas  so  muito bem delineadas nos exopoddtos 

endopoditos de todos os pares, sendo a superficie destas- 

areas  brilhantes e com estrias quase impprceptíveis, mesmo 

quando vistas com uma lupa. 

A.  coloragao foi uniforme nos pleopodos examinados. 

Era castanho-claro com tons amarelados. 

61ho e PedUnculo Ocular: 

Foram considerados normais quanto a forma. 

Como normal entre os crustceos do genero, o olho 

do Macrobrachium carcinus pedunculado e composto, tendo 

forma globular. - 

A superficie da COrnea do olho pedunculado comPosto 

formada por nuMerosas  sub-unidades facetadas(quadradas • ) 

-denominadas omatIdias. Aa omatídias, por sua vez, sao 06m 
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postas  .or  células do cone Cristalino, em numero de- quatro 

per omatidia. 

' 0 olho esta assentado sobre uma estrutura escleroti 

zada chamada de calato Otico ou "cesta" por Young(1956). 

0 calato Otico repousa sobre um alongado segmento pe 

duncular, numa relagao estrutural que permite uma s6'rie de 

- moviMentos, embora es graus de movimento variem em diferen 

tes planos. 

Dois pontos de articulagao no plano dorsoventral per 

mitem que o calato otico tenha considenlvel movimento hori 

zontal.  ao  redor do final  distal  desse pealinculo de Sustenta.  

cap. 

Estes  pantos  ou charneiras  so  suficientemente folga. 
• 

dos para permitirem movimentos verticais e rotacionais do 

calato, mas numa menor extensao'que_os movimentos horizon  

tais. 

0 peal'inculo ocular 6.coMposto externamente por foi 

'xes transversais de'cuticula esclerotizada, os quais  so  se 

parados por uma  cuticula  flexivel 

Dois destes. feixes Cl'o suporte aos pontos • aorsoven 

trais de articulagao, e outros pontos de articulagao no 

muito bem definidos, como os situados entre o pednculo e o 

calato„ e entre o pediXnculo e o segmento basal. 

0 ped-Lculo mOvel sobre o segmento basal curto 

estreito, num plano horizontal. No Plano vertical, entretan 

to, os movimentos  so  restritos(ver Prancha 18 ). 
- 

A  area  entre os • segmentos basais forma a placa ocu  

lax-  ou 'lobo, uma estrutura es.olerotizada que, no Macrobra 

chium carcinus, toma contornos ovalados, com uma pequena 
\ liencia na parte anterior dirigida para . a frente‘ 

gsta visualmente posicionada entre os 

segmentos basais antenulares. 



Os movimentos entre a ,placa ocular ec) segmento ba 

sal  so  similares em extenso aqueles entre o pedunculo ocu 

lar e o segmento basal. 

LEInhos Hepticos, Antenais e Branquiostergais: 

Na literatura consultada para a elaboraçao do presen .  

te trabalho, os espinhos hepatiTcos  so  considerados uma ma 

nifestaçao externa do condilo lateral da mandfbula. 

• Quanto.  aos espinhos antenais e branquiostergais, 'Se 
e 

riam estruturas com caracteristicas proprias da espécie, 

A 
Carapaça do Cefalotorax: EqUivalendo a cerca de 361,  

do comprimento do camarao(nao levando em conta as antenas e 

antenulas), a carapaça do cefalotOrax bastante uniforme 

nas suas caracterlsticas, como as medidas transversais, mos 

trando diferenças mais senslvis na parte anterior(cabeça ) 

na altura dos espinhos hep“icos(onde começa a estreitar 

se), e na parte posterior, onde o mesmo fato repetes. 

Na parte posterior forma—se uma faixa estreita, de 

menor comprimento transversal, indo de um lado ao outro, em 

bora no  at  a parte ou borda inferior da carapaça. 

'Quanta ;, sua constituigZo, ela & como todo o .  resto 

do" exoesqueleto, composta de quitina e sais de cLcio. 

Diferentemente do que ocorre com muitas'esp6cies de 

camaroes, nao foram observados sulcos pronunciados na cara  

page, do cefalotorax do Macrobrachium carcinus. 

, 

• Rostro: Curto, podendo alcançar ou ultrapassar o fim 

do pedl'inculo antenular, sendo sua extremidade um pouco  cur  

vada para cima. A margem superior-  e ligeiramente aroueada 

na altura dos olhos, possuindo entre 11 e 14. dentes(em espe 

cimes.  jovens;  so  encontrados  at 16 ),  que  so regularmen 
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te disti.ibuldos sobre a margem. 

Algumas vazes os dentes estio localizados mais dis 

tantes uns dos outros que os proximais. 

Entre 4 a 6 dentes  so  localizados sobre a carapaça 

atras da orbita dos olhos(espinhos rostro-dorsais). 

.A margem inferior possui de 3 a 4 dentes. 

Prancha : Vista Lateral com Corte na Carapaça 
do CefalotOrax 

Antenas:  Sao  constituídas pelos elementos segmenta 

res(os"anLs"). e os basaia.. 

Os elementos segmentares formam a antena propriamen 

te dita, tendo sido notado que os mesmos se diferenciam a 

medida  cue  esto mais distanciados da base. 

Na base(onde notou-se a'presenqa de poucos e finos 

pelos em torno do ponte de fixação da antena), os 

possuem seçao transversal ligeiramente alongada, diferentes 

dos situados nas extremidades, que  so  redondos  
pt 

No lado interno da antena, observou-se uma coloraçao 
A 

mais escura, indo desde a_ base  at  a extremidade. 

Estruturalmente, a antena est unida ao corpo do  ea  

marao pelos segmentos basais, indicados nas Pranchas 6'e r-t 

Funcionalmente, as antenas  so  estruturas tateis e 

olfativas. As fung-Oes olfativas  so  devido presença • de - 

quimiossenSores(na forma de furos'microscpicos e finssj 

mas setas sensoriais) em cada segmento. 

• Ao contrario do que ocorre com camaroes marinhos,  co  

mo o Penaeus setiferus, no Macrobrachium carcinus o compri 

mento das antenas(nos especiMes estudados) no chegou a 

equivaler a duas vezes o comrrimento do corpo. 
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quanto ao posicionamento que a antena toma quando 

camarao-se Movimenta, esta - e deslocada laternlmenta, o que 

faz com que o flagelo se arraste pelo fundo, ao longo ao . 

corpo e a algama-distancia do Mesmo. 

0 posicionamento da antena ; devido 'a sua fleXibili 

dade, que tem como .causa-a sua estruturagad anelar. 

Cada pequeno anel e. capaz de uma pequena -122ovimenta 

gao  am  relagao a seus vizinhos. 

• 
Antenulas:  Sao  tambem chamadas de primeira antena. 

• Vista dersalraente, .a antenula e um conjunto 'formado •  

poles  segmentos antenulares(1-Q, 2.g. e 3g- ), segmento .basais 

(dos flagelos) e os tres flagelos. 

0 12  segmento antenular(e - maior deles) possui uma  re  

lativamente grande extenso lateral, cuja borda de curvas 

suaves termina numa extremidade superior  am  forma de ponta 

(o estilocerito). 

na base do 12  segmento antenular que esta. a depreS  

so ocular,  uma  concaviddde relativaMente rasa e  ampla,  on 

de o camarao, per Vézes, poe-os elhos(a superffcle da .cor-
, 

nea) para descansar ou coma um meio de proteg;—los. 

Ao redor da depresso ocular,-  estao situados numero 

sos pelos, que tem a fungo de .limpar a suPerfIcie da cor• 

nea do Olho composto pedunculado. 

O segundo segmento antenular tem um formato aproxima 

damenta cilindrico, com um segmento lateral pequeno e delga 

do(dotado de pelos na sua extremidade superior localizado 

junto ao ponto ou linha de uniao com o terdeiro segmento. 

Lateral e internamente, a partir do segundo segmento 

antenular, nota—se a presença abundante de pelos finos, que 

alcançam  at  o segmento de origem do terceiro flagelo. 
- 

Na jungao do primeiro com o segundo segmento, obser 



vou,-Se:que a superfície apresenta uma serie de pequenos sul  

cos,  delimitando claramente .este segmento antenular:. 

No segundo segmento, junto ao primeiro, verificou-se 
f a presença de pelos curtos, finos e rentes a superficie do 

mesmo, - e na sua porgao mediana, sulcos longitudinais peque 

nos e muito finos tambem estio presentes, 

0 terceiro segmento antenular e curto e ligeiramente 

curvado para fora. Na junçao com o segundo segmento, e  tam  

bem bastante evidente a presença de pelos finos, claros 

curtos rentes superfície. 

Na parte media d6 segmento, foram notados finos  csl ,11 

cos  transversais, de difícil obserVagao, mesmo com o aux1 

lio de lupa. 

Na extremidade superior do terceiro  segments  antenu 

lar, esto situados os 'segmentos basais dos flageles. 

0 segmento dos dois primeiros flageios(os lato 

rais) tem superfície arredondada;  com aspecto semelhante ao 

do calato aticos t na parte superior deste. segmento -que es 

ta fixada a hasta antenular, que se subdividire: em dois fia 

gelos. 

0 terceiro flagelo se origina de um pequeno segmento 

subdividido em duas partes de dimensZes  mite  reduzidas, es 

tando este segmento quase num mesmo plano que o outro seL 

mento basal. É na parte superior dessa estrutura que se  on  

gina o terceiro flagelo antenular. 

Estruturalmente, os flagelas antenulares. sao compos 

tos de muitas  sub-partes de constituiçao leve, curtas, in  

terligadas entre si por anais de uma fina cuticula, que per 

mitem aos flagelas curvarem-se em todos os planos. 

Tal como as antenas, as antnulas  so  estruturas sen 

soriais olfativas, dotadas de dispositivos captadores acme 

-lhantes ;,s primeiras. 
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QuantO a  

nulas* dos machos, 

como acontece com 

ra c8nsultada n.o 

chium carcinus. 

possíveis modificagoes externas nas ante 

na época da maturagao  gonadal  das femeas 
f • 

o peneideo Penaeus setiferus, a literatú.  

faz mengao que isto ocorra com o Macrobra° 

/SI 

Branquias: A remogao da lateral da carapaça do  cc 

falotorax poe a mostra as .Principais estruturas componentes 

do aparelho respiratOrio. 

. As branquias  so  em ni.'imere de seis(em cada C;mara 

branquial), com formato de folha, diferenciadas em tamanho 

e dispostas em arco aberto. 

A disposigao em ordem.crescente de tamanho, mi • 

ciada na parte anterior  da pamara branquial, estando a me -

nor  das branquias junto ao escafognatito da 2 maxila. 

Estruturalmente, as branquias  so  formadas por um 

sistema ciroulat8.rio axial, ao qual se ligam os 'x'afflos dos 

filamentos- individuais.. Os filamentos individuais, largos e 

muito finos, estao colocados bilateral e perpendicularmente 

em relagao ao eixo do sistema circulatorio. 

As branquias- estio localizadas na camara branquial 

que e aberta para o exteribr ventralmente, e posteriormente 

pela estreita abertura entre a base das pernas e a parede 

toraxica no lado interno, e 

gito(lateral da carapaça do 

A camara branquial 

ga branquiostergal, formada 

namente." 

a borda inferier do branquioste 

cefalotorax) pelo lado externo. 

e fechada dorsalmente pela  pre  

pelo tecido que a reveste  inter  

A parte anterior da camara tende a ser afunilada 

feChada dorsalmente pelas pontes pleurais, medianamente pe  

la  parede  pleural,  lateralmente pelo branquiostegito, e ven- 
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tralmente, por uma parte do TQ Maxillpede. 

0 arranjo  des  diversas estruturas que comp3em a cama 

ra branquial faz cot que o espaço livre dentro da mesma se 

ja muito restrito, o que acaba por dificultar a circulagao 

da agual  e por consequencia, a capacidade respiratOria do 

camarao. 

A neste ponto que reside a importancia da 2 -̀1' maxila. 

Uma parte dessa pega bucal, o escafognatito, posicio 

nado anteriormente 'na camara branquial, exerce a fungo .de 

bombear a lu.a Para dentro da camaras. 

Deste modo, a circulagao forçada de t'lgua, constante 

mente renovada, aumenta efetivamente a quantidade 4 oxige 

nio captada pelo animal. 

Prancha 5:  B;ca e Estruturas Bucais. 

12  Par de  Maxi  pedes: Como a 2T.' taxil, o 12  maxilj 
A 

• pede e uma estrutura altamente modificada, tendo uma dupla 

fungo(Figura 2)e  

Possuindo forma  lobular  •e um flagelo sensorial, par • 

.ticipa na'alimentagae e_tambem esta presente na respiragao. 

0 12  maxillpede participada respiragao, porque devi 

do a sua posigao ante as demais pegas bucais, uma parte de 

seus lobos fecha parcialmente a .porgao anterior da c;nara 

branquial. 

Entre os estudiosos da anatomia dos crustLeos, o 1° 

maxilfpede considerado um elemento componente de caracte 

risticas, ffsico-estruturais variaveiS• de especie para espe  

cis,  contrariamente ao que ocorre cot uma outra pega bucal 

a N. maxila, que considerada relativamente estvel. 

'A estrutura ou esqueleto do 1P maxillpede composta  

nor  uma serie de lobos levemente esclerotizados. 
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No Macrobrachium caxcinus, o l2  maxillpede 4 formado 

por quatro Lobos principais, cujas bordas s'elo dotadas de es- 

pinhos pequenos, finos e quase transparentes, entremeados 

de pelos curtos e igualmente finos. 

Estes pelos e espinhos ajudam a levar as partículas 

de alimento  at  a bOca do camarao. 

Os lobos principais: estio ligados a um quinto lobo  

maior e mais largo, o protopodito, cuja superfície reco  

berta de sulcos4 

t na estreitada porg0 anterior do protopodito( seg 

mento basal) que se origina o flagelo sensorial, uma cubes 

trutura estreita e alongada, de extremidade puntiforme, ao 

tado de pelos em toda a' extenso de sua parte inferior 

parcialmente, na Parte superior. 

.Funcionalmente, os lobos e o flagelo • posicionam-se 

sobre as pegas bucais antecedentes, ou sejam, as maxilas. 

Se comparado ao equivalente do peneldeo Penaeus seui 

feras, o l maxillpede do Macrobrachium carcinus apresenta 

diferenças estruturais bastante evidentes, tornando-se mui 

to difícil(senKo impossível), pelos dados colhidos na bibli 

ografia consultada, fazer uma perfeita correspondencia  en  

tre cada uma das partes nas duas diferentes especies. 

- 22  Par de Maxilipedes: t estruturalmente mais • sim 

f 
pies e dotado de maior mobilidade que o l2 -maxillpeae, sen 

do a sua superfície tambem mais esclerotizada e resistente 

Comple-se de dois lobos principais, de bordas quase 

retas, dotadas de espinhes• curtos e finos, entremeados de 

pplos de pelos curtos, finos e claros* 

Estes dois lobos estio ligados a um terceiro lobo ou 

segmento basal, henor em largura que em comprimento( Figura 

n2.3). Na extremidade esquerda do segmento basal, existe um 
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prolongamento segmentar,- estreitado no ponto de iini7o com o 

primeiro segmento ou lobo. 

Deste prolongamento segmentar tem origem o flagelo 

do 2° maxillpede, funcional, morfologica e estruturalmente: 

semelhante ao flagelo do 12  maxilipede. 
• 

• AI 

0 22 maxilipede tem participagao ativa na alimenta 

• gao, sendo capaz de limitados movimentos para as laterais 

para cima e para baixo. 

Quanto identificago funcional de suas partes com 

- ponenteS, apresenta os mesmos problemas jLcitados na iden.  

tificagKo do 12  maxillpede. 

32 Par de Maxilipedes: 0 32 -maxilipede 6 um ap;ndice  

que auxilia na alimentagKot  e ao,quaI faltam as caracteris 

ticas das pegas bucais anteriores(lobos, flagelos, a distri 

.buigao típica dos espinhos e pelos). 
. • 

Mais do Tue. qualquer butra estrutura llgada alimen 

tagao, a fungao do 39- maxillpede 6 agarrar partículas maio 

res e mais volumosas de alimento, rejeitadas pelas estrutu 

ras- anteriormente mencionadas. 

As particUlds'de alimento - sao, desse modo, •retidas  

proximo  as peças bucais para sofrerem redugoes adicionais e 

posteriormente serem engolidas(Figura 1). 

A semelhanea. do 32  maxilipede com os pereopodos(exce 

tUando-se o 12  e o 22  Derehodo) reside apenas no aspecto 

externo. 

Estruturalmente, no entanto, e bastante diferenciado 

possuindo apenas tres dos elementos componentes dos pereopo 

-dos, ou sejam, o datilopodito, o propodito p o ,car-oopodito.. 

.0 datilopodito 6 muito semelhante ao equivalente do 

52 perehodo, tendo na extremidade urna, garra pequena e agu 

da. Comparativamente, 4 ligeiramente maior- e mais esguio no 
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sentido do comprimento; diferenciando-se tambem quanto a 
. - disposlçao dos pelos em sua superfície. 

Visto dorsaimente, apresenta as bordas cobertas com 
I.  

numerosos pelos fines e curtos, enquanto que a parte cen 

tral, longitudinalmente, mostra uma série de poros claros• 

dispostos em arco, dos quais saem tufos de pelos -curtos a 

relativamente espesses, de -tonalidade aMarelada. 

. Ainda neste angulo de vista, as bordas mostram um 

perfil qUe lembra serrilhas. 

'0 segundo elemento estrutural, o propodito, tem  urn  

formato quase reto, mais largo ma altura da junta que o une 

ao carpopodito. 

Tufos de pelos esto presentes  go  longo do eixo  ion  

gitudinal, verificando-se tambeM a exist;ncia de uma serie 

de pequenos.pentos . claros, dispostos paralelamente ao eixo. 

Pelos escassos e muito curtos esto presentes na -su 

,
perfície da junta que o liga ao carpopodito.. 

„ 
0 carpopodito 4 o  maid  diferenciado dos tres princi _ 

pais elementos -• formadores do 39  maxillpede. t encurvado  pa  

ra fora, mostrando as bordas um aspecto serrilhado quase mi _ 
crosbépico, e a presença de numerosos pelos. 

_Na porgao média do carpopodito, - longitudinalMente- 
11.  

registra-se a existencia de tufos de pelos pouco. numerosos 

' enquanto que  proximo  as bordas internas,  Sao  registrados  al 

guns  pontos claros na.superficie do elemento estrutural, se 

alinhando em arco. 

• Quanto ‘a, localizaçao no esqueleto ventral do camarao 

o 32  maxillpede situa,se imediatamente 'a frente do '19  par 

de pereoPodos, num plano ventral inferior. 
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1.2  Pax  de Maxilas: Esta peça bucal posiciona-se so  
.• - 

bre a abertura da boca, ja em contato com a parte posterior 

da paragnata(Figura 5) ,  

O corpo da l maxila 4 composto de v;xios lobos, es 

tendo ti4s dleb mais em evid;ncia. Destes, os lobos supe 

rior e inferior  so  dobrados em angulo, diferentemente do 

lobo intermedirio, mais largo disposto em arco aberto, 

tstes lobos possuem numerosos pLos pequenos, finos 
A 

e de maior rigidez contornando as bordas, o  cue  no -aconte 

ce nos segmentos ou lobos basais. 

A  lc?  maxila distingue-se das outras partes do apare 

lho bucal por sua forma geral, a.auSencia de espinhos( n.o 

cOnstatados) e de flagelo sensorial. 

De coloragao clara e composta de  cuticula  levemente 

esclerotizada, exercendO o papel de estrutdra auxiliar na 

alimentaçao. 
A 

A forma dos lobos, e os numerosos pelos  cue  os reyes 

tem, indicam que estes componentes da 1?-  maxila tem a capa 

cidade de reter particulas de alimento. 

22  Par de Maxilas: A 2 maxila 4 um dos apêndices 

Mais modificados do camarao. 
A 

Serve -a uma dupla funçao: os tres alongados e estrei 

.tos lobos medianos participam na alimentaçao, a. semelhança 

da maxilal.e a comprida e arqueada parte lateral em arco 
A 

atua na respiraçao, bombeando agua para a camara branquial. 

A 2?' maxila pode ser dividida em ti4s partes princi 

pais, conforme 6 mostrado na Figura 4: 

I) 0 comprido, largo, e pouco espesso lobo lateral 

ou escafognatito, uma estrutura em forma de arco aberto 

.bastante largo se coMparado aos lobos de outras Peças da 

lboca. 
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'A extremidade superior do escafognatito constitui 

da  or  um lobo de forma sagital, claramente delineado idi 

reita por uma reentrancia estreita e relativamente profunda 

e a esquerda, pelo perfil em "Si' pouco acentuado de sua  box- 

da.  

Os limites internos das bordas do escafognatito sao.  

muito estreitos e pouco visíveis na maier parte desta estru 

tura, no sendo encontrados ao redor da reentrancia. 

Partindo da regio medio—central do . escafognatito 
f . finissimas ramificagoes musculares o percorrem  at  as extre , 

midades superior e inferior. 

Em todo o contorno externo desta parta da maxila 

foi constatada a presença de pelos curtos, finos e uniforme 

mente distribuldos. 

.II) Aparte mdia do escafognatito e 'uma  area  fortLa 

da por uma  cuticula  mais espessa e rigida, enervada e museu 

larizada, onde se situam as fibras musculares e enervagoes 

que compoem a junta que conécta esta peça bucal ao corpo do 

camarao. Visualmente, caracteriza—se- por ser maior dimencio 

nada no sentido transversnl,  Tor  ser larga e ter a superfi 

ele' cortada por vL-ios sulcos.  

III)  A terceira parte da .2 maxila E.; formada por  lo  

bos(em nl'Imero de tres) de comprimento., largura e formato 

nao uniformes9 

O lobo(a) e o mais contrastante em forma largura e 

comp,imento. Yais curto, encurvado(na altura da metade do 

comprimento) e largo(se observada uma relaçao largura x com 

primento), sua forma lembra a de um rim. 

Apresenta poucos e finissimos sulcos em sua superfi 

cie, e a pequena quantidade de pelos que tem se concentra 

na extremidade. 

O lobo(b) 4 mais estreito, bastante uniforme em. todo 
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o comprimento, e tem a extremidade arredondada, aonde con  

centram-se os pelos,. ainda finos, mas de maior comprimento 

que os do lobo(a)0 Uma estria finfssima, de visibilidade 

particularmente difícil, percorre o lobo longitudinalmente 

bifurcando-se prOximo da extremidade. 

Diferentemente dos lobos anteriores, o lobo(c) de . 

maior comprimento total e mais 4mourvado que os demais, e 

'tal como os outros, os pelos concentram-se quase todos na 

extremidade do lobo'. 

' A extenso superior do lobo(cY, pelo formato e posi 

gao que ocupa na 2?' maxila, 6' uma continuagao estruturai do 

lobo, .no participando no processo .dé alimentagao do cama 

rao. 

Mandibulas: Dos apendices bucais as mandfbulas  so  

..possivelmente os mais difIceis de serem eritendidos e . expli 
r cados, em virtude das características estruturais muito 

pecificas e da localizagao no semento do corpo: 

kmandlbula consiste de um tubo incbmpleto, ligeira 

manta encurvado, de coloragao clara(tendendo para o branco 

marfin), fortemente asclerotizado(eMbora em certas partes, 

do tubo este seja quase transparente), com."dentes" incisi 

vos anteroVentrais localizados pr6ximos dos palpos mandibu 

lares. 

. A superfície molar da mandíbula do Macrobrachium  car  

cinua esta deslocada para um ponto um pouco mais abaixo dos 

incisivos, formando uma espécie de plataforma sobre a extan 

9ao  cuticular  que une as laterais do tubo incompleto da  man  

dfbula. 

A superfície doa incisivos mandibulares constitui 

da-por tres afiados "dantes" ou cristas de coloragao esbran 

quigada, especializados para cortarem e - arrancarem pedaços 

17,7,  
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do  aliment°  capturado, enquanto a superfície molar, com os 

sulcos e as protuberanCias, 4 destinada 'a trituragae do ali 
,  

mentó previamente cortado pelos incisivos. 

Tanto os incisivos quanto a superfície molar  sac)  com 

postos por uma substancia dura(rica em sais de cAlcio), na 

forma de pequenas pedras, moldadas na  cuticula  da mandíbula 

e  so  passíveis de serem eXtraidas para exames, por meio de 

um estilete de ponta finas 

4 mandlbula e ligada ao esqueleto ventral atrav4s de .  

um. condilo(conexao) medial localizado em um ponto no brago.  

(bosterior) do epistoma, lateralmente ao labrum, e pela  'cu.  
A 

ticula(poUco espessa) existehte entre a mandíbula e o braço 

epistomal. 

Estas  sub-estruturas-fazem parte das complexas estru 
• 

•turas de sustentagao interna e eXterna que formam o gnatoto 

rax e protocefalo, subdivisoes (ln cefalot(ç'Tw( assim denomi 

nadas por Young(1959).. 

A tItulo de 'esclarecimento, o gnatotOrax compreende 

as mandfbulas, as paragnatas, as maxilas, os maxillpedes e• 

os pereopodos. O protocefalo, por sua vez, abrange os prin 

cipais orgaos localizados na cabeça do camarao, ou sejam 

os olhos(e o pedl'inculo ocular) antenas, antenulas e os es 

cafoceritos. 

A mandlbula possui tambem um cndilo lateral no lado 

da carapaça, cuja manifestagao externa, para os taxonomis 

tas, e conhecida erradamente como espinho  hepatica.  

Os movimentos das mandlbulas  sac),  devido ao complexo 

arcabouço de sustentagao, restritos, sendo simples e • for  

tea.  
Verificou-se tamb4M que toda a Parte interna do tubo. 

oco da mandíbula 6 preenchida com feixes de milsculos que 



tornam possivel sua movimentagao, e que o apodema(um longo 

éstreito e forte feixe de fibras musculares de ligagZo) da 

mandíbula do Macrobrachium carcinus situa-se na sua parte‘  

posterior(basal), diferente.  do observado com o Penaeus seti 
e ferus,  no qual esta muito  proximo  da superfície molar. 

Paragnatas:  So  lobos constituídos por uma fina cutl 
^ cula, com o formato semelhante a um pendulo, cuja borda 

ferior em semicfrculo ocupada por'p;los curtos e finfesi 

mop(Figura 6). 

paragnatal movimenta esta estrutura buC. 

lateral e anteriormente contra o lobo gnatal(palpo) da  man  

d7fbula. 
_ 

Henry(1948), em  sea  estado sobre os nervos dos r-rtr 

.pedos, deduziu acerca da 'paragnata como sendo  urn  segmento 

Mandibular em Virtude de suas enervag'Oes, tendo localizado 

as numa posj4ao posterior as enervagoes. das mandíbulas. 

Snodgrass(1952), no estude de Cambarus, indicou-a Co 

mo uma estrutura mandibular. 

No .que se refere a funcionalidade das paragnatas, a 

bibliografia consultada no fornece dados suficientei:iente 

substanciais neste aspecto. 

Assim, pode-se-supor que ela exerga.um  papel seme 

lhante ao de outras peças bucais jA, estudadas antes, na ali 

mentagao. 

Prancha 6:  Estruturas de Fixação das Antenas e Ante 
nulas. 

Dos desenhos mostrado neste painel as figun3s  dc  1 

a 3 representam as estruturas ou segmentos de 

antenais, e as de 4 a 5, representem as antenulares. 
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Estruturas de S-ot_ltentaçao Antenais: 

Esura 1:  Em vista dorsal, sio mostrados os primei 

pais segmentos antenais. 

0 12  segmento(basal) o coxopodito, uma estrutura 

incompleta e semi—envolvente, que liga todo o conjunto ante 

nal(ou pednculo antenal, assim chamado por Young,1959) ao 
- 

corpo do camarao. Feixes de Musculos neste segmento possibi 

litam a movimentaçao das antenas. 

'O 22  segmento o basipodito, fortemente esclerotiza 

do, proximalmente conectado ao 1° segmento, e distalmente 

ao 12  segmento ou isquiopodito. 

04,2  sesmento,.o meropodito, une—se de maneira seme 

lhante ao 32  e 22  segmentos atrav4S de sua parte prox:Imal 

(ligeiramente mais estreita), enquanto sua extremidade dis 

tal conecta—se ao 52  segmento, que dotado de ampla capaci 

dade de movimento no plane horizontal. 

E no 5° segmento antenal ou carpopodito, de formato 

arredondado, que se liga a base do flagelo antenal, um seg 

mento inicial sem subdivisao, mais largo no ponto de junçao 

com o carpopodito. A partir deste segmento basal, o flagelo 

antenal passa a ser regularmente segmentado. 

Verificou—se que no 42  segmento, parcialmente em  tor 

nods  conexo com o 52  segmento, ha a presença de uma certa 

quantidade de pelos finos e relativamente longos. 

Os pelos tambem esto presentes ao redor da base de 

fixaçao do segmento basal antenal com o 52  segmento. 

Figuro 2: Vista ventral do flagelo e segmentos ante 
X-*VSO.  

A borde da extremidade superior e a parte central do 
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42  segment° so  ligeiramente mais escuros(tendendo para 

castanho claro), notando-se que, esquerda na junta, exis 

tem sulcos fLilmente visfveis. 

Figura 3:  Vista lateral do pedlInculo antenR1, 

Mostra, lateralmente, os pontos de uniao da antena 

com o corpo do camarao. 

Nota-se que a extremidade superior .direita do 42  secz  

mento, quando vista deste angulo, tem o aspecto de um "V" 
r  

largo e no muito profundo, com sua superfície coberta com 

estrias pouco visiveie. 

Figura 4: Vista dorsal das antenulas. e segmettos  an  

tenulares. 

No lg. Segmento antenular, nitidamente visualizado 

a depresso ocular e os pelos que a circundam, As eXtremida  

des  laterais superiores esquerda é direita(das respectivas 

antenulas) mostram-se uniformes, como se fossem feitas de 

uma  cuticula  semitransparente. 

Posteriormente, constatou-se que tal fato no era 

verdadeiro, pois, na realidade, tratava-se de uma compacta 

gao acentuada de pelos curtos e claros. 

Alem da grande quantidade de pelos, ha de se desta  

car  que o segmento basal dos flagelas geminados das antenu 

ias possui uma parte de sua 'Lrea lateral em tom cinza 

Fira 5:  Vista ventral do conjunto antenular. 

Sob este angulo- de vista, verifica-se uma maior exis 

tencia de sulcos nos varios segmentos. 

Norlgasegmento antenular, como que.acompanhando ven 

tralmente a depresso ocular, um sulco em forma de arco e' 

inteiramente ocupado por p;los-finos, e sulcos diversos o 

\ percorrem transversal e longitudinalmente, seja partindo da 

base ou da conexo com o 22  segmento. 



0 
A vista ventral do 3 egMento e bastante diferenci 

, 
ada em relaçao a dorsal, Orlginando-se da base do 32  segmen - 

to e cobrindo parcialmente o segmento basal do flagelo ante 

nular geminado, ve-se uma  area-de superfície  cuticular  que
.  

-
aPresenta um contorno elíptico, e na qual. estio presentes 

pelos na base e em todo o comprimento do contorno. 

Ainda ao se examinar- a base do 32 segmento, constata 

se que, pela margem interna(em relaçKo ao eixo de simetria.  

do camarao), a cutíCula do 22  segmento avança sabre a super
.  

fície do segmente posterior, come  cue'  formando uma curva as 

cendente ou descendente(conforme a antenula), conforme mos 

ira a .figura. 

Os dois•flagelos-antenulares simples, localizados  in  

terhamente, a lateral do segmento basal dos flagelos gemina. • 

dos, no mostram diferenças dignas de nota, 

Prancha 7: Detalhes de Conjunto Antenas-Escafoóeri 

tos-Antenulas. 

. Os. desenhos mostram uma vista ventral do conjunto 

que abrange orgaos sensoriais(antenas e antenuias) e de es 

tabilizaçao dinamica(os escafocerites). 

Percebe-se - pelo posicionamento das diversas estrutu 

ras apresent'adas, que a escafocerito est - ligado base da 

antena por meio de ligagZes 'cutieulares. 

Uma estrutura  au  caixa semi-envolvente, 
constituída 

de cutícula fortemente. escleratizada, protege parcialmente 

as conexoes das antenas e dos escafoceritos com a cabeça do 
• 

camar 
,ao. Esta "caixa" caracteriza-se par possuir tres espi 

nhos(2 pequenos, laterocentrais, e um terceiro,  Maier,  mais 

agudo, situado lateralmente pelo lado externo, na parte  au  

perior) e, logo abaixo' de sua base, pelos finos ocupam todo 

a comprimento de um sulco transversal. 
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O escafocerito destaca—se pela lateral externa quase 

reta, terminando em um espinho, onde se inicia a curva que. 

forMa a extremidade ogival do Orgao. 

Prancha 8:  Detalhes do conjunto Olhos—PedUnculo 'Ocu A 
lar, Escafoceritos, Antenulas e Antenas. 

0 desenho mostra em Primeiro plane, os olhos e o  Pe  

dUnculo ocular, sobrepostos aos pontos onde se conectam as 

bases'antenulares com o segmento do cefalotcd;rax que o pes 

quisador Snodgrass(1951) chamou de protoc4falo. 

Apresentados de modo nItido e detalhado, estTlfi olhos 
, • 

e pedunculo ocular com os- calatos oticos, as bases de sus 

tentagao dos olhos. 

0 pedunculo ocular esta desenhado distendido, com to 

das as suas caracterfsticas superficiais e'estruturais •  ex  

ternas P-v-pntsq claramente 

Superficial e estruturalmente, o pedlInculo ocular do 

Macrobrachium  catcinus  muito diferenciado quando Compara 

do aos de outras especies.de  camaroes, inclusive marinhas 

como o Penaeus setiferus. 

Posicionado sobre o eixo de simetria do camarZo, o 

centro do ped-6nculo ocular tem logo °a frente uma dupla  pro  

tuberancia  cuticular,  terminando em uma extremidade arredon 

dada e reduzida. 

Extendendo—se lateralmente do centro para as extremi 

dades, estao os segmentos pedunculares e os pedUnculos que. 

.sustentam'o calato Otico, al&A das dobras cuticulares e. dos 
„. 

aondilos..  Sao  os condilos que' permitem a movimentagao( embo 

ra um pouco restrita) de todos os componentes do pechInculo 

ocular. 

As bases dos escafoceritos e das antenas, quando com 

paradas em saaS vistas dorsal e ventral, mostram expressi 



vas  diferenças , devido a modificaçoes na estrutura semi-en  

volvente& 

Na vista dorsal, esta estrutura toma a forma de dois 

lobos arredondados de tamanhos desiguais, estando o espinim 

localizado na lateral superior do lobo maior 

Prancha 9: Vista do Conjunto Escafoceritos-Ant;nulas, 

A vista apresentada(ventral, tendo em vista a real 

posiçao do conjunto na parte anterior do cefalotorax) mos  

. tra os escafoceritos e os segmentos antenulares. 

Para a elaborag7to deste desenho, foram retirados as 

antenas a seus segmentos basais, deixando a mostra os ele 

mentos que unem os escafoceritos ao tagma do corpo. 

'Prancha 10: Vista Ventral das Estruturas Antenulares 
A 

0 desenho mostra ventralmente as antenulas, separa 

das das antenas, escafoceritos e pednculo ocular. 

. Podem ser notadas algumas modificagZes nos.con-Cornos 
A 

das estruturas, em- particular- do 12  segmento(basal), se for 

feita uma an:tlise comparativa 'com desenhos de outras ran  

chas, como as de ng.6 e 8. 
b.2•1 MENU. 

As mudanças deveram-se principalmente ao tempo que a 

pega permaneceu exposta ao ar livre, para  clue  pudesse ser 

desenhada com maior preciso, e as condigoes ambientais(  al  

ta temperatura ambiente). 

• , Per estes motivos, pode-se notar que as extremidades 

latarais,superiores do---12-sagMento, desenhadas nas Pranchas 

6 e 8, .no tem exatamente o mesmo perfil que-  as 

cha 10. 

da  Pram 
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Prancha 11:  1P Ple6podo eado abdominal direito). 

Apresenta algumas diferenças estruturais bastante 

evidentes ante os demais plepodos. 

Estas diferenças dizem respeito ao coxopodito e ao 

exopodito, em especial. 

O coxopodito do 1Q ple6podo pode ser considerado  re  

lativamente longo( maior que os coxopoditos dos 3, 42 e 

52  pleopodos, e aproximadamente do mesmo comprimento que o 

coxopodito do 2Q pleOpodo), posSuindo na superfície da late 

ral externa vrios sulcos(transversais, longitudinals , e dia 

gonais). 

Um grande sulco em diagonal tem origem sobre a junta. 

com  o exopodito, alcançando um ponto lateral superior ;.  di  

.reita, no mesmo nível em que se 'situa a protuberancia arre 

dondada na extremidade superior esquerda. 

• Pelos curtos, espessos e amarelados preenchem todo 

o comprimento deste suco em diagonal. 

Na borda esquerda do coxopodito(Vista lateral exter 

na, Figura I), uma grande quantidade de p"Los longos, espep 

. sos e amarelados formam uma franja que vai desde  proximo  da 

junta com o'exopodito,  at  a extremidade superior esqUerda. 

O coxopodito em sua vista lateral interna ou poste 

rior(Figura 2), deixa mostra as bordas encurvadas( oomple 

tamente cobertas com pelos), assemelhando-se a um tubo aber 

to longitudinalmente. 

0 1Q plehodo no possui endopodito, tendo apenas o 

eXopodito, estreito e alongado, cujos bordas  so cobertas 

de pelos finos e abundantes. 

Poucos sulcos  so  visíveis na superfície externa e 
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internado exopodito. 

O apendice do exopodito do 12  plepodo diferencia-se 

dos de outros piepodos 'por ser relativamente curto e acha 

tado, com a extremidade possuindo um formato elíptico, al  
A 

ea  

cangando os pelos das bordas  at  cerca de metade ao compri 

mento da estrutura. 

Prancha 12: 2g Plehodo de um Macho (Lado -abdominal 
direito). 

0_desenho moStra . todas as partes estruturais que com - 

poem  o primeiro pleopodo de um especime macho. 
• 

.0 22 plehodo e" de primordial importancia no estudo  

anatomic°  do Macrobrachium  carcinus pois ele e um dos mais 

importantes elementos utilizados nao identificagao sexual 

dos indivlduos desta espe"cie. 
- -• , 

A.raZao para .a utilizagao do-2g pleopodo como elemen.  
. . . . _ 

to diferenciador nus machos, e a existencia de dóis apendi ... 

ces na borda posterior do endopodito, uma caracterfstica Ao 

macho. 

0 primeiro destes apendices posteriores e comum aos 
% machos e as femeas, mas o segundo arendice, nos Machos, tem 

a finalidade prtica de guiar o material espermAtico(  caper  

matOfaro) produzido nos poros genitais para ser depositado  

proximo  dos poros genitais da femea. 

Ao contrario do apendice do 12  pleopodo, que e acha  

tad°,  os dois apendices do 22  pleopodo do macho(bem como os 

demais apenaices dos pleopodos dos machos e das femeas)  so  

quase oilindricos,  corn  pelos muito finos espalhados  am  suas 

superfIcies. 

Como acontece - nos outros pleopodos, as bordas do exo 

podito e do endoppdito do 22 p e6podo  so  tomadas em toda a. 



A,* A 

lextensao,por pelos curtos, finos e claros, que dsse modo 

aumentam a  area  dos dois componentes do pleOpodo,•o volume 

de gua deslocado e consequentemente a velocidade de desio 

camento do animal. 
.4-  

0 coxopodito do macho, na sua super fí cie externa( Fi 
A 

gura 1), apresentou pouquissimos:sulcos, mas, pode-se obser 

var sinais claros de vIlrias pequenas  depresses.  

Os pelos esto distribuidos, no coxopodito, de modo 

semelhante ao que ocorre com o 12  plehodo. 

Na superfície interna(Figura 2) do coxopodito, a dis 

tribuigao dos pelos processa-se da mesma maneira sendo 

bordas igualmente encurvadas, 

as  

Prancha 13: 22  PleSpodo de .uma Femea(Lado abdominal 
direito). 

BL4sicatente igul ao do maoh&, exceto pelo 22  apendi_ 

Ce. 

Estruturaimente  sap  muito poucas as diferenças. 

Prancha 14: 32  Plecçpodo(Lado abdominal direito 

.h semelhante ao 22  pleopodo da femea. 

o coxopodito destaca-se por possuir sulcos e depres 

.soes mais profundos na superfície externa(Figura 1), e-pela 

grande quantidade de finos sulcos presentes na superfIcie 

interna(Figura 2). 
,f 

Finos sulcos longitudinais percorrem a superfície  in  

terna do endopodito(Fiqura 2), e os p;los que cobrem az bar 

das do coxopodito sao escurecidos  pm  suas partes medianas. 
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Prancha 15:  42  Plehodo(Lado abdominal direito). 

, Estruturalmente semelhante  lo  32  plecIpodo. 

Difere um pouco apenas no coxopodito, que menor no 

comprimento e na largura. 

No canto superior esquerdo do coxopodito existe uma 

especie de prolongamento da lateral, em forma de ponta,  cu  

ja extremidade 6 dotada de um tufo de.p;los espeSsos 

As partes laterais da superfície externa (Figura I ) 

sofrem uffi pequeno rebaixamento, -p.pr6,‘ticamente•nZ,o possui 

sulcos na parte central. 

Os pie:Lob que cobrem o comprido sulco longitudinal 'a 

direita, na superfície externa, no  so  visíveis na lateral 

esquerda da superfície interna(Figura 2) do coxopodito, que 

possui as bordas internas(Figura 2) menos encurvadas. 

A distribuioao dos Delos no exopodito e no endopodi 

to 6  igual  'a do 3g ple6podo.  

Prancha 16: g P1e8'podo (Lado abdominal direito). 

Difere um pouco do 4plehodo apenas no coxopodito. 

Dois snico6 longitudinais dividem a superfície exter 

na( Figura 1) do coxopodito em tr;s. setores. 

Nesta vista, os pelos  so  vistos apenas no lado di  

reito. 

- .Na superfície interna(Figura 2), pode—se observar 

que esta 4 percorrida por vrios sulcos, e que as bordas do 

coxopodito s0 bem menos encurvadas(especialmente a borda 

esquerda) que as dos plehodos anteriores, 
O coxopodito difere tambem um pouco na largura. 
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:Prancha '17:  Vista Dorsal e.Ventral Ampliada 
do Telso e dos Urhodos.  

Figural:  0 desenho mostra,  am  vista dorsal, 0 con  

junto formado pelo telso e os ur6podos, al6m de parte da ca. 

rapaça do g- Segmento abdominal0 

forma 

minal  

Sao  notavei6 o aspecto e-  a tonalidade 

de largas listras). sobre a carapaça do 

e as manchas sobre o telso e urhodos. 

das manchas(em 

segmento abdo 

0 telso tem um  format° conic°,  e em sua extremidade 

os espinhos  so  parcialmente encobertos por tufos de polos 

escuros e comPactados. 

0 dorso do telsO nao possue estrias ou 6ristas, mas 

existem duas Manchas escuras e estreitas, compridas, com o 

aspecto de cones alongados, que 'tem origem junto ao ponto 

de conexo do telso com o 6g semento abdominal. 

Um pequeno tufo de pelos curtos, espessos e escuros 

est localizado centralmente,  proximo  da parte superior 

mais larga do telso,. entre as manchas do telso j. citadas. 

Estas, por sUa vez, terminam  am  dois pontos escuros 

dos quatro existentes no telso nos quais se encontram pe.  

ouenos espinhos0 

Das estruturas(juntas) de. conexac dos uropodos ao 0-

segmento abdominal, sao nItidamente visiveis os protopodi 

tos0 

Nos uropodos,  Sao  claras as diferenças entre o exopo 

dito e.o endopodito. 

0 cxoPodito diferencia—Se pelo formato do protopodi 

to coloraçao e a  area  abrangida pelas manchas(bordas  ex  

ternas e extremidades), os sulcos longitudinais que se  on  

ginam junto ao protopodito, e os sulcos que indicam  re  qu,i 

cios de segmentaço na(s) extremidade( O 



O endopodito apresenta localizagao e formato diferen  

tea  para as manchas superficiais. Internamente, as bordas e 

xibem uma fileira de manchas semelhantes a tragos impreci 

soa, indo do protopodito extremidade arredondada. 

Um sulco onUulado, indo da parte inferior do endopo 

dito ate' o propodito, e o limite parcial da grande mancha 

que ocupa parte da lateral interna do endopodito. 

Pelos muito curtos e finos  sac)  encontrados nos-exopo 

ditos e endopoditos, e  sac  particularmente visfveis nas  ex  

tremidades dos exopoditos. 

Figura 2:  Na vista ventral,  sac)  ainda perceptIveis a 

maioria dos detalhes Observados na vista dorsal. 

• Dois sulcos-paralelas, longitudi-nais e centralizados 

percorrem os exopoditos. 

Nos endopoditos, os suleas  so  poucos, pequenos e 

no muito visTveiP. 

No 62  segmento abdominal, sao bastante evidentes os 

protopoditos e coxopaditos., que unem os ur6podos ao corpo 
Par 

do eamarao. 

O telso, na vista ventral, mastra-se muito unifor,ile. 

na cr( clara), destacando-se apenas pela faixa-mais escura 

que o margeia internamente  at  a extremidade. 

Prancha Seauencia de Movimentos do Pedunculo Ocu 
lar nos Planos Vertical e Horizontal 

As figuras apresentadas no painel mostram as  pub-es 

truturas ,Tue - comp3em o pedlInculo ocular, bem como as princi 

pais sequencias de movimentos que o mesmo e capaz de execu  

tar,  tanto no piano vertical(Vista Dorsal) quanta no hori 

tal(Vista Frontal). 



OHAVE PARA A IDENTIFICAn0 DAS ESPItCIES DO Clti‘TERO 

MACROBRACHIUM BATE DO NORDESTE BRASILEIRO: 

1 — Camaroes com rostro longo, ultrapassando bastante . 

a  escama ankienal..........*wao*Gaeseeeewee e a 

2 — Camar;es coM:rostro curta, atingindo ou quase  al  

cangando a extremidade da escama antenal.......2a  

la  — Rostro encurvado para cima e ultrapassando em 

mais da metade a escama antenal......M.amazonicum  

Rostro encurvado para cima, ultrapassando a esca 

ma antenal Dor pouco, . 00fte.00 

2a Oamaroes com a palma daquela grossa com c;rca de 

duas vezes a largura do  

- Camar3es com a palma da quela fina, quase da mes 

ma grossura dos demais segmentos dos quellpodos.3 

- CamarZes coma palma da quelh grossa, muito mais 
f - 

do que os outros seEmentos dos que1ipodos.....0.4 

3a — CamarCies com carro curto, muito menor do  cue  o ta• 

manho da palma.........................M.carcinus 

CamarZes com carpo longo, quase duas v;zes o. tama 

nho da 

4a Camar3es com carpo curto, mais ou menos do mesmo 

temanho da palma.............." M.aff.faustinum  

z 



- SUMÁRIO: 

0 presente trabalho visa de uma maneira mais ou me 

nos detalhada, descrever atraves de ilustragoes constitui 

das de desenhos bem nítidos das principais partes anatomi 

cas de um camarao representante do genero Macrobrachium Ba 

te, 1868 e pertencente familia Palaemonidae. 

Ao todo, cerca de 40 figuras foram desenhadas,  des  

tacando as principais partes necessArias identificagao 
— 

das  °species  do genero, Alem disso, uma sumaria descrigao 

das estruturas foi efetuada, destacando aquelas que mais se 
,  

prestam para a caracterizagao das especies do citado generp 

e que habitam a regiao do Nordeste brasileiro, tais como 

M.amazonicum(Heller), M.jelskii(Miers),- Lacanthurus( WieL 

mann), M.olfersii(Wiegmann) e M.carcinus(Linnaeus), conheci 

dos respectivamente pelos nomes vulgares de camargo canela 

camarao sossego, camarao canolao, camarao aratanha e cama 

rao pitu. 
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Exopoditoe dos plesSpodos Urápodos 

Exopodito do urOpodo 

Endopodito do urOpodo Cefalotórax • 

Quelicera  

Rostra 
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AntEnulas 

\ Te ..\„Escafocerito  

blho 

Espinho antenal 

3?Maxilipede  

Pletipadas  NEspinho hepático 

Queikera 
Segmentos abdominais 

Quota 

Comprimento: 20,2 centímetros.  

Largura: 3,6 centímetros. 

Redução: 35,6% 7.4* r?" 
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Prancha I  : Vista Dorsal. 



Antinulas  

Figura 3 

Casio/  
Quota  

Escafocerito  

Carapaça do  

cefalotórax 

Suco. 

Pereópodos: 

C2) I? Peredpodo: 

• Datilopodito. 

Propodito 

® Carpopodito 

Meropodito 

• Isquiopodito; Protopodito 

2?Peredpodo: 

(13 Oatilopodito 

Propodito 

C) Carp opodito 

• tstsropodito 

• Isquiopodito; ® Protopodito 

3%4? o 5? Peredpodoe: 

@ Dotilopedito 

Propodito 

Carpopedito 

• Meropodito 

GJ Isquiopodito 

• Protopodito {
a) Basipodito 

C- 

Identificação sexual: 

Piou rifo 

Figuro 2 

C? Imaturo 

WCoxopodito 

Endopodito  dos urdpodos 

Exopodito dos urdpodos  

_ 

l á  Segmento 
abdominal ; 

2')  Segmento 
abdominal 

Imatura 

I -Examlnando-se o I,  segmento abdominal 

em individuos sexualmente imaturos, nota 

se que os machos  tam  no centro do  cog  

Pleópodos monto, uma excrecilincia ou ponto duro  

qua so  nota ao toque do dedo 

2 '-Características externas do 2? porei 

podo. 

3 -Diferenciacdo do 20  pledpodo de . indi 

viduos machos e fêmeas. 

4 -LocalizacEio dos poros  genitals.  

5 -Largura do abdOmen. 

.omprimento: 

20,5 centímetros 

Figuro I 

Largura: 

3,4 centímetros 

Redução: 36,10/o 

Prancha 2 : Vista Ventral 

Urópodos 



Abdomen 
Cefalotórax  

Ant6nulas Espinho hepático  

Espinhos rostro- 
Carapaga 

 dorsais  

Espi,ho antenal  

alho  

Rastro 

30 Segmento 1° Segmento 

4° Segmento 20Segmento 
px,  

3?Par de pereópodos 

5° Segmento 

2?ac:1r  de pereópodos 

6?Seg-

rnento 

P1e6podos 

4?Par de  

pereópodos 

\5°Par de pereópodos Esc()Ica: I:1  
-„, 

Comprimento: 16,2 cm 

Redução : 26,4% 

Telsa 

Urópodos 

Prancha 3: Vista Lateral. 



Cefalotórax  

Membranas 2° Maxila  

Branquias  

Ant-6ndlas  

5° Segmento 

6?$egmento 

Antenas 

10mm  

Abdomen 

prancha 4: Vista Lateral com Corte na Carapaça do Cefalotórax. 



Lobo 'basal ou protopodito 

Figure 2: I? Iliaxilipede  

Suporficia 
molar  

Da til opo dito 

Propodito —  

Car  popa dito 
' 3?Par de maxiapedes 

10 •mm 

10 mm 

A po de ma 

Figura  8: Vista piss-) 

terior. 

Mandibulas  

Figura 7: Vista lateral. 

.,\..... 

Lobos 

10 mm 
Flagelo 
sensorial 

'Figura 6: Parognofas 

Lobo inferior , 

Segmento 

basal 

Lobos Figura 4: V'Maxila 

Escnfovnatito 

-10m m 

Flagelo 
sensorial 

lOmm 

Lobo superior 

Parte média(basal) 

Extensde 
superior 

. do lobo "c" 

Lobo "o" 

•Lobo"b"-

Lobo "a". 

I ‘\ 

Lobo 

inferior 

lOmm 

Figure '5: 19 Maxila 

Lobo ou segmento 

basal. 

Lobo superior  

Prancha 5:  Mae  e Estruturas - - 

Bucais. 

10 mm  

Lobo  

médio 

Lobos pomp Ode 

Figura 3: .2TMaxilipode • 

Figure I  : 135ca e drOlos bucais 

externos 
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Figura 3:Vista- 

Aormise11  

• 

Figura 2 : Vista -tr. 
3? Seg 

mento 

antena! 

2? Segmento 

antenal 

I? Se gm on 

to antenal 

50 Segmento 

antenal 

Figura I: Vista-

Dorsal 

4? S egmento 

antenal  

Ventral 

10 mm 

Lateral.  

Flagelo 

simples 

• 

Segmento 

basal do fia 

gelo duplo 

. 30  Segmento 

antenulor • 
.; • 

Base do 
flagelo duplo 

Figura 4: Vista-

Dorsal 

Figura 5: Vista -*-

Ventral 

29Segmento 

antenular 

I? Seamen 

to antenu  

lar. , 

I 0 m m  

• 

_ 

Estruturas de Fixação da Antena do Lado Direito. 

Depressão ocular 
Estruturas de Fixação das Antanulas. 

Prancha •6:  Estruturas de Fixo9do dos Antenas e Antdnulos. 



Antena  Antena  

NEscofocerito  Escafocerito 

10 mm 

--. Antiinulas . .1.  ... i 
1 *• • 1 • • 
.1  $. 

% • I 
%.... s • • 

• : 
• 

%,,_ • 0. • 
\4y $ 

4 .% 
4 % S doitilliihi. i, 

4 
$ • . 0 

0 S, 

% 
0 % 

'A . 
4 11 
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Prancha Detalhes do Conjunto Antenas-Escafeceritos e - 

AntEnulds. 



Escafocerito Escafocerito 

Colato ótico 
Pedtinculo  

ocular  

10 mm  

Antena 

Espinho do 

escafocerito 

Segmento 

lateral 

Olhos 

Antinulas 

Prancha 8: Detalhes do Conjunto Olhos-Pedúnculo Ocular - 

Escafoceritos, Antlinulas e Antenas. 



Bordo 
externa 

inferno 

Escafoterito 

Estrutura semi 

envolvente da 

base do esco 

focerito 

Escofocerito 

10 mm  

Antanulas 

Prancha 9: Vista do Conjunto Escofoceritos-AntZinui 



Flagelo Flagelo duplo 

3? Segmento antenular 

2? Segmento antenular 

Extremidade lateral 

superior esquerda 

Extremidade lateral 

superior direita 

10 mm  

Segmento 
antenulor 

Flagelos simples 

Prancha  lo:  Vista Ventral das Estruturas Antenulares. 



• e• 

Vista Lateral  

Interna  

C-51/9  

axopadito 

Vista Lateral 

Externa 

Ap6nclice 

la  ura  I 

Prancha Primairo Par de Ple6podo (Link/dde do lado direito). 



Vista Lateral  

Interna  

Coxopodito 

Vista Lateral  
Exopodito 

Apêndice 
masculino 

10 mm  

Endopodito 

Figura I Figura 2 

Prancha 12: Segundo Par de Plecipodos(Unidade do  (ado  direito) 



Figura 2 

•,. f 
Endopodito 

10 mm  

Coxopodito 

Vista Lateral 

Externa 

Apandice 

Figura 1 

Prancha 13: Segundo Par de Pleópodos(Unidade do lado direito).  



II, 

—Coxopodito 

—Exopodito 

10 rim" 

Apandi6e . 

Endopodito 

• Vista Lateral Vista Lateral 

Externa Interne  

Figure 2  

Prancha 14: Terceiro Par de Ple6podos(Unidade •do lado direito). 

• -Pc.,14' 



Coxopodito 

Vista Lrrteral  

Externa 

Endopodito 

10 mm  

Vista Lateral  

Interna 

Figura I  Figura 2  

Prancha 15: Quarto !Dar de 'Pleópodos(Unidade do lodo direito). 



d/R 

Coxopodito 

Vista Lateral  

Externa  

• Api3ridice 

Endopadito 

10 ram  

Vista Lateral 

Figura I  Figura 2 

Prancha 16: Quinto Par da Pledpodos(Unidade do  lade  direito). 



Carapaça do 69 segmento 
,abdominal 

Protopoditot 

Tufo do pios 

Protopodito 

Resquício de 

segmentapao 

/07 

Exopodito 

Endopodito 

mm 

Tels6 
Espinhos parci 
almente encO 
berto6 por pg 
los.• 

-Vista Dorsal  

Enciopodito 

Exopodito 

Pequenos espinhos 

Coxopodito Coxopodito 

Protopodito rotopodito 

Anus  

10 rn ro 

Vista Venttal 

Prancha 17: Vista Dorsal e Ventral Ampliada do  'refs°  

e dos Ur6podos. 



Protuberancia Calato(s) 

ótico(s) 

Pedúnculo 

Figura I: 

Vista Dorsal 

Superior 

Plano Horizontal 

Segmento basal 

Vista Frontal 

Figura 4:  

Plano Vertical 

Figura 2: 
Pontos de articula9clo 

Idem dorsoventrais 

Feixes transver 

sais de  cuticu-

la  esclerotizacia. 

Figura 3: 

Idem 

I 

ti  

Zr 

Placa ocular ou lobo 

Prancha 18: Sequancia de Movimentos do Pedúnculo 

Ocular nos Pianos Vertical e Horizontal. 
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