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ESTUDO PRELIMINAR SOBRE AS POSSIBILIDADES DE CULTIVO DO CA-

MARRO CANELA, Macrobrachium amazonicum(Heller), EM CONDIOIS. 

DE LABORATORIO. 

Paulo Parente Lira Cavalcante 

I - INTRODUÇÃO 

Em virtude da exploração no racionalizada e con-

sequente esgotamento dos estoques pesqueiros comercialmente 

explorados, problema este agravado com o avanço tecnol6gico 

que resultou na fabricagao de embarcagOes e aparelhos mais 

eficientes, o homem foi forçado a praticar a aquicultura, 

de uma forma extensiva, semi-intensiva ou intensiva, a fim 

de suprir o "deficit" da oferta de pescado. 

Por centenas de anos, os camar6es de água doce do 

gênero Macrobrachium têm sido largamente consumidos na ali- 

mentagao humana  (Dugan  et,  al.,  1975). Em  Areas costeiras 

da regiao Indo-pacifica, capturas de Macrobrachium rosem -  

bergii têm suportado, por muitos anos, pequenas pescarias 

locais. No hemisfério oeste, diversas outras espécies  so  

capturadas, com redes e armadilhas, para venda no mercado 

local. Nas ilhas do Caribe e ao longo da costa leste da F16 

rida, M, acanthurus e M. carcinus  so  capturados nos canais 

e rios  (Ingle  &  Eldred,  1960 ;  Lewis  &  Ward,  1965; Bardach 

& Ryther, 1968;  Johnson,  1967;  Rao,  1967, Choudhury, 1970  

in. Dugan  et.  al.,  1975). 

As primeiras pesquisas realizadas com o intuito. 



de aumentar, artificialmente, a produgao de camarOes do gg 

nero Macrobrachium foram desenvolvidas na Ti1 Andiaem.19561  

quando juvenis de M. rosemberqii foram capturados em seus 

estoques naturais e colocados em viveiros para desenvolve-

rem-se. Todavia os méritos do êxito do cultivo artificial 

de camarao  so  dados ao  Dr.  Motosaku Fujinaga, pioneiro no 

cultivo de camarOes, cujos estudos foram realizados com a 

espécie marinha Penaeus japonicus. 

Um dos fatores mais estimulantes ao cultivo arti 

ficial de camarOes 6 representado pelo acentuado aumento 

do consumo dos mesmos. A partir do final da II Guerra Mun-

dial o consumo de camarão cresceu rapidamente em muitos pal 

ses do mundo, destacando-se como principais razZies deste 

incremento os avanços recentes na indústria de processamen 

to de alimentos, especialmente o largo emprego do alimento 

congelado em instituiaes e residências, que contribuiu 

bastante para a popularização deste crustAceo; ressalta-

-se, também, a larga distribuigao do camarao desde os trib-

picos As Aguas polares e a abundancia de muitas variedades 

em delta de grandes rios e estuarios, em baias, rios e re-

servat6rios de aguas interiores, onde  so  facilmente captu 

rados pelos mttodos mais primitivos  (Atkinson,  1974). 

Com a finalidade de aumentar a oferta de pescado 

no mercado consumidor, pesquisadores de todo o mundo têm 

realizado experimentos para conhecer as espécies que ofer,  

gam  vantagens para o cultivo. Em nossa regiao, o Departa - 

mento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS por in- 

termédio de seus centros de pesquisas ictiol6gicas e suas 

estagOes de piscicultura, tem desempenhado papel de releva 

da importância neste campo. 
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Dentre as várias espécies de peixes e macrocrus-

tdceos aclimatizados pelo DNOCS, escolhidos para o cultivo 

artificial, por apresentarem bom desenvolvimento e rendi - 

mento em seus  "habitats"  naturais, destaca-se o camarao ca 

nela, Macrobrachium amazonicum  (Heller),  originário da re-

gião amazbnica e que foi introduzido no nordeste brasilei-

ro em 1943, com a finalidade primeira de desempenhar papel 

de forrageiro para os peixes carnivoros e povoar os açudes 

desta regiao. 

No presente trabalho ressalta-se a importância 

dos camarOes de Agua doce na produção de pescado de Aguas 

interiores, justificando, consequentemente, a necessidade 

da produção, em laboratórios, de larvas do referido  crust,&  

ceo para o povoamento de reservatórios. Para tanto, foram 

feitas correlagOes entre o comprimento total (mm) e número 

de ovos, peso total e número de ovos, assim como estimati-

vas para a sobrevivência de larvas. 

II - MATERIAL E MSTODOS, 

Para realizagão deste trabalho foram utilizadas 

fêmeas ovadas do camarão, Macrobrachium amazonicum(Heller), 

capturadas na Estagao de Piscicultura Valdemar Carneiro de 

Franga (Amanari, Município de Maranguape, Ceara) e no Cen-

tro de Pesquisas Ictiológicas do DNOCS (Municipio de Pente 

costes, Ceara), no período de setembro a novembro de 1977. 

Estes camarOes foram retirados de tanques de cul 

tivo medindo 40 m2  (Figura 3), de viveiros com 2.,000 m2  de 
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Area  e de canais de suprimento de água; sendo empregados 

para sua captura redes de arrasto manual e pugas de diver-

sas dimensOes. To logo capturados estes crustáceos foram 

transportados para o Laborat6rio de Ciências do Mar e 

transportadores de ferro galvanizado (Figura 4), com Agua 

do pr6pr10 ambiente de origem. Os camarOes foram aclimati-

zados em laborat6rio por um período mínimo de 24 horas em 

um tanque de cimento-amianto com capacidade de 250 litros 

(Figura 5) com aeragao permanente e temperatura de 26 a 

2800, antes de serem utilizados nos experimentos. 

Durante o período de aclimatizagao e experimenta 

gao os camareies foram alimentados com ragao artificial - 

VITORMONIO - adquirida no comércia de Fortaleza e também 

aproveitados os restos dos camarOes já utilizados nos expe 

rimentos. A Agua do tanque de aclimatizagao era renovada, 

por sifonagao, quando havia considerável acúmulo de restos 

de alimentos e excrementos. 

Utilizou-se o método de cultivo em condigOes de 

laborat6rio e tentou-se fornecer alguns dados referentes A 

obtengao de larvas do camarão canela, Macrobrachium amazo-

nicum  (Heller).  

Para o estudo das correlagOes utilizou-se 50 fê-

meas ovadas do camarao canela das quais foram retirados, 

cuidadosamente, os avos fixados nos ple6podos. Ap6s a reta 

rada estes avos foram fixados em álcool comercial para pos 

teriOr contagem. 

Destas 50 fêmeas foram tornados o comprimento to-

tal (mm), medido da base de uma das cavidades oculares a 

extremidade do telso, e o peso total (gr), medido em balan 

ga analítica, 
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Em razão da pequena quantidade e do tamanho rela 

tivamente grande dos ovos, foi possivel a contagem total 

dos mesmos. 

Dando continuidade, com o auxilio das calculado-

ras eletrônicas Texas  Instrument  - SR-56 e  Sharp  Compet 

365 P, foram estimados os valores de ',agf, ”b" e Igrfl para 

a obtengão das equagOes lineares das regress6es comprimen-

to total e número de ovos e peso total e número de ovos. 

Vale ressaltar que, para tornar mais representa-

tivos os dados obtidos, os 50 exemplares de camarão foram 

agrupados em classes de comprimento total e em classes de 

peso total, escolhendo-se como intervalos de classes 1,0mm 

e 0,1gr, respectivamente. 

Para a estimativa da sobrevivência foram coloca-

das diversas fêmeas ovadas do camarão canela, apôs tomados 

os dados biomttricos, em cubas de vidro separadas, para a 

observação da desova (Figura 6). A Agua destas cubas era 

renovada de 48 em 48 horas e era mantida uma aeragão cons-

tante das mesmas. 

To logo observada a eclosão total dos ovos, ca-

da fêmea era retirada da cuba, tendo o rostro seccionado 

como forma de marca r  e devolvida ao tanque, as larvas eram 

imediatamente fixadas em álcool comercial e em formaldeido 

a 4%, para posterior contagem. 

Os dados biom6tricos das 23 fêmeas das quais foi 

possivel a obtengão de larvas, foram substituidos nas equa 

Oes encontradas na etapa anterior, para a estimativa do 

número de avos, dos quais, por regra de três, foi calcula-

da a percentagem de sobrevivência das larvas. Este cálculo 

Foi realizado tanto para a relação comprimento total x  nú- 
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mero de avos como para a relagao peso total x número de 

Numa tentativa do cultivo de larvas do camarão 

M. amazonicum em condigOes de laborat6rio acompanhou-se 

desenvolvimento das larvas obtidas de desovas de 2'6meas do 

camarão canela ocorridas em cubas de vidro semelhantes As 

já referidas. Quando constatada a desova total e - imediata 

eclosão dos avos, a fZmea era recolocada no tanque de ci-

mento-amianto com capacidade de 250 litros e as larvas eram 

transferidas das cubas para tanques semelhantes com capaci 

dade de 50 litros, com vegetagao sobrenadante ( Elchornia  

crassipes ) e fitoplancton abundante, com constante aera - 

gao. Foi tambtm fornecida alimentagao artificial com frag-

mentagao de VITORMONIO.  

III - PosIgAo SISTEMATICA DO CAMARA()  CANELA  

O camarão canela, Macrobrachium amazonicum  (Hel- 

ler),  encontra-se classificado sistematicamente da seguin 

te forma: 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

SubSilo : Mandibulata 

Classe: Crustacea 

Subclasse Malacostraca 

Série: Eumalacostraca 

Superordem-: Eucarida 

Ordem: Decapoda 

Subcrdem : Macrura 
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Família: Palaemonidae 

Subfamilia ; Palaemoninae 

Gênero: Macrobrachium (Bate) 

Espêcie: Macrobrachium amazonicum  (Heller)  

Estes camarOes, segundo Holthuis (1952), vivem 

naturalmente em Aguas interiores da Am6rica do Sul, nos 

rios que desembocam no Oceano Atlantico, principalmente na 

queles formadores das bacias do Amazonas e Paraguai, e os 

localizados entre estas duas bacias, todavia o rio Amazo-

nas 6 o seu "habitat" característico. 

Para a classificagão sistemática do camarão  cane 

la  são levadas em consideração algumas características mor 

fol5gicas que lhe são peculiares. Tais caracteres são apre 

sentados na figura 10. 

IV - RESULTADOS E DISCUSSA0 

Com os resultados obtidos da contagem do número 

total de ovos das 50 fêmeas do camarão canela (Tabelas I e  

III),  foi possível estabelecer-se as correlagOes existen—

tes entre esta variável e o comprimento total e peso total. 

As equagOes representativas destas duas retas (Figuras 1 e 

2) são, respectivamente: 

(1) Y = -1442,09 + 50,96 X ..... = 0,87) 

onde: Y = número total de avos 

X = comprimento total (mm) 



(2) Y = 171,66 4. 363,05 X  (r = 0,85) 

onde: Y = número total de avos 

X = peso total (gr) 

Pelo número de pares utilizados, os coeficientes 

de correlagão encontrados, apresentam significancia bastan 

te elevada, sendo inclusive superiores ao encontrado por 

Paiva & Costa (1962) para a regressão do número de avos em 

relação ao comprimento total de fêmeas de Macrobrachium 

acanthurus, onde o "r" encontrado foi igual a 0,84. Toda - 

via pode-se supor que estes valores tenham sido influencia 

dos por perdas ocorridas durante a retirada dos ovos fixa-

dos aos ple6podos e em virtude de um ligeiro período de a- 

gitagão, no qual as fêmeas consumiam seus pr6prios avos, 

ao serem colocadas no tanque de aclimatizagão. 

Observando-se as tabelas que relacionam o número 

total de ovos segundo o comprimento total e peso total,  en  

contra-se alguns valores para o número de avos inferiores 

aos esperados. No entanto, como os avos do M. amazonicum 

apresentam uma variagão de coloração, passando do verde es 

curo ao cinza quase transparente, no decorrer da matura - 

gão, pode-se supor que, observando-se a coloração, nestes 

exemplares jA havia sido iniciada a eclosão dos primeiros 

avos. 

Para a estimativa da sobrevivência do camarão ca 

nela em condigOes de laborat6rio, foram encontrados valo - 

res médios de 38,4%, para a relação comprimento total e  nú  

mero de ovos, e 37,8% para a relagão peso total e número 

de ovos (Tabelas II e  Iv).  Nesta etapa, de forma mais sig-

nificante que a anterior, os resultados obtidos foram pre-

judicados pelo período de agitação apresentado pelas fe- 
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teas  ao serem colocadas nas cubas para desova, onde a au-

to-eliminagao dos ovos era bem evidente. 

Ressalta-se que esta sobrevivência corresponde 

aos estágios finais de Nauplius e primeiros estágios de 

Zoéa, que correspondem aos estágios nos quais era observa 

da a completa eclosao dos ovos e imediata assimilagao do 

saco vitelino, uma vez que estas larvas eram recolhidas 

com o auxilio de uma lâmpada, a qual atraia as larvas na-

dantes para um determinado local de onde eram pipetadas 

para posterior fixagao. 

Contrariando a bibliografia consultado, ( Choud 

huryt  1971) e  Dugan  et.  al.,  (1975), a  qua;  afirma que 

a eclOsao dos ovos se dá nas primeiras horas da noite, fo  

ram  observadas desovas, e imediata eclosão dos avos, tan-

to pela manha como A tarde. Este fato poderia ser explica 

do quando se considera a origem dos camarOes empregados 

nos experimentos, ou seja, vivem em ambiente fechado e na 

ausência'de predadores, assim, o mecanismo de defesa da 

espécie, que corresponde A desova noturna, teria sido ini 

bido. No entanto, 4 maior parte das desovas se deu no pe-

ríodo da noite, 

Na tentativa do cultivo de larvas do M. amaze- 

nicum , obtidas em condigOes de laborat6rio, isto t, a 

temperaturas em torno de 26 - 289C e salinidade nula, fo-

ram;alcangados estágios intermediários de Zo6a. Resulta - 

dos estes que correspondem aos alcançados por  Wakamatsu  

et.  al.,  (1976) com o cultivo de camarao pitt, M. carci-, 

nus, Deve-se considerar, contudo, o período de experimen-

tagão, uma vez que o estágio.V de zota, alcançado pe - 

los autores citados, s6 é atingido no 21° dia de cultivo 
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e no presente trabalho o período máximo de criagao foi de 

5 dias, o que corresponde ao estágio II de Zoéa. 

Choudhury (1971) diz que as larvas de camarão 

no sobrevivem, por mais de oito dias, em Aguas isentas 

de qualquer salinidade.  Wakamatsu  et.  al.,  (1976) tambtm 

afirmam ser necessário o suprimento de Agua ligeiramente 

salobra para o perfeito desenvolvimento larvar. No obs - 

tante o fator salinidade no deve ser levado em considera 

gao nas experimentagOes com o camarão canela proveniente 

das estagOes de piscicultura do DNOCS, pois os mesmos de-

senvolvem todo o ciclo de vida, de avo a adulto em condi-

gOes de salinidade nula, nos viveiros e tanques. 

Dentre as várias etapas que correspondem ao cul 

tivo intensivo de larvas de camarão, quais sejam: obten-

gão de fêmeas ovadas, transporte para o laborat6rio com 

aeragao permanente, aclimatizagao As condigOes de labora-

tbrio, obtenção de desovas e alimentaçao, destaca-se esta 

última como de vital importância. Como se sabe, nos pri 

melros estágios de desenvolvimento, apôs a eclosao dos 

avos, as larvas se alimentam do saco vitelino, passado es 

te período estes crustáceos alimentam-se, primordialmen - 

te, de zooplancton tais como protozoários, rotiferos, co-

pepodas e outros invertebrados em fase larvar  (Ling,  1962, 

In:  Dugan  et.  al.,  1975). Desta forma, se a Agua emprega-

da no cultivo não tiver quantidade suficiente de zooplanc  

ton,  as larvas no terão possibilidade de se desenvolver. 

Como solução para este problema, Costa (1974) sugere que, 

paralelamente ao cultivo de camarOes, sejam desenvolvidas 

produg3es de algas e de Artemia, principais - elementos da 

dieta  ho  cultivo artificial de camarOes. 
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O aumento dos estoques camaroneiros para fins  co  

merciais ou para povoamento de açudes, baseado no cultivo 

de larvas, pode ser levado a cabo de duas formas princi - 

pais: quer pela obtenção em laboratório e posterior libera 

gao de larvas em  Areas  de pesca, para que efetuem seu de - 

senvolvimento naturalmente, quer pelo cultivo semi-intensi 

vo em viveiros ou tanques, até que os camarOes atinjam o 

tamanho comercial. 

0 primeiro destes métodos tem sido empregado du-

rante os últimos anos nos bancos pesqueiros na costa do Ja 

pao (Tomiyama, 1973) e também nos bancos pesqueiros cia Baia 

de Sepetiba (Anônimo, 1976), no que diz respeito as espé - 

cies marinhas; e tem sido igualmente empregado por técni-

cos brasileiros tanto no nordeste, por intermédio do DNOCS, 

como no sul do pais nos reservatórios administrados pelas 

Centrais Elétricas de  Sao  Paulo - CESP (Anônimo, 1976), no 

que se refere a camar5es de Agua doce. 

Segundo Tomiyama (1973), este primeiro método 

tem sua eficiência condicionada a esclarecimentos futuros 

por que fatores tais como o movimento das larvas após o po 

voamento e a taxa de sobrevivência no ambiente natural,  

so  praticamente desconhecidos. Experimentos recentes, rea 

lizados no Mar de Hiuchi, demonstraram que apenas 1 a•Ei°10 

das larvas marcadas e liberadas foram recapturadas no espa_  

go  de 2 a 8 semanas (Tomiyama, 1973). 

Em vista do exposto acima, e baseando-se em pes-

quisas já realizadas, objetivou-se, com a elaboração deste 

trabalho, apresentar uma nova opgao para o aproveitamento 

do camarao canela, Macrobrachium amazonicum:(Heller), atra 

vés de um cultivo intensivo do mesmo. 



Na América Latina, estudos relativos ao cultivo 

prático de camarOes do gênero Macrobrachium foram desenvol 

vidos na Altima década. Assim é que, desde 1959, o cultivo 

de M. carcinus vem sendo planejado no México e, mais recen 

temente, um sistema de cultivo semi-artificial para alguns 

lagostins de Agua doce § experimentado no Peru (  Wakamatsu  

et.  al.,  1976). 

No Brasil, experimentos preliminares de incuba-

go  foram levados a efeito através do Instituto de Pesca 

de  Sao  Paulo, por M. Oba e no Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo, por Norihisa Ishibashi, desde 

dezembro de 1975. No mesmo período, experiências similares 

foram desenvolvidas em Canantia e Ubatuba. Nesta Altima, o 

pesquisador conseguiu obter, em janeiro de 1976, alguns 

dos Altimos exemplares de Zota, da espécie Macrobrachium 

jamaicensis, enquanto que, em maio de 1976, M. Oba chegou 

a alcançar estágios  post  larvas para a espécie Macrobra --

chium acanthurus. Estes resultados iniciais são indícios 

promissores das grandes possibilidades do êxito, no Brasil, 

da implantagão do cultivo intensivo de M. carcinus (Wakama 

tsu et.  al.,  1976). 

Concluindo, e de acordo com Shigueno (1973), su-

gere-se que, a despeito dos numerosos problemas técnicos e 

s6cio-econ3micos nas operagOes comerciais, tudo leva acmer 

que o aumento na demanda de camarOes irá estimular o culti 

vo de camarOes em todo o mundo. Suposição bastante objeti-

va se observado o êxito das 14 fazendas de cultivo de cama 

rão existentes no japão. 

Em nossa região, em virtude das valores médios 

de temperatura relativamente altos, encontra-se condigOes 
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favoráveis ideais para a prática de aquicultura, inclusi-

ve observa-se uma diminuigao na duragão dos vários está - 

gios de desenvolvimento das larvas de camarão. Furukawa  

(1973) estima em quatro dias o período necessário para ser 

atingido o primeiro estágio de Zoéa, e em nosso trabalho 

este estáfio foi alcançado em apenas dois dias. Deve-se  le  

var em consideração o fato de que a temperatura na qual fo  

ram  desenvolvidos os experimentos do  Dr. Furukawa  era em 

torno de 19,21°C e em nossos experimentos a temperatura os 

dilou em volta de 26-28°C. 

Para a implantagao de fazendas de camar3es no 

nordeste brasileiro, o camarao de Agua doce apresenta-se 

como o mais indicado em virtude da facilidade de obtenção 

de fêmeas ovadas, as pescarias de camarão de Agua do mar 

mais produtivas são realizadas no extremo norte do pais. 

Por outro lado, a semelhança do que vem sendo desenvolvido 

no Japão, nossa região dispOe de excelentes instalagOes  pa  

ra o desenvolvimento da cultura de camar5es de Agua do mar, 

qual sejam as in{meras salinas existentes no litoral  nor  - 

destino. A este detalhe soma-se o fato de que a grande mai 

orla dos camarOes de Agua doce vivem, também, em Aguas sa-

lobras dos estuários. 

Finalmente, destaca-se o crescente interesse do 

mercado externo, principalmente o japonês, na importação 

de camarOes de água doce, já tendo sido exportadas 12 tone 

ladas do camarão canela em negociag3es mantidas entre 0 De 

partamento Nacional de Obras Contra as Secas e a empresa  

Nippon  Reizo Kabushiki Kaishal  (Anônimo, 1976). 



V - CONCLUSbES 

- A fecundidade, número de Ovos carregados pe-

la femea, do camarão canela, Macrobrachium amazonicum(Hel 

ler), varia segundo o comprimento total e segundo o peso 

total. 

2-4- A equação que estabelece a relação existente 

entre o número total de ovos e o comprimento total do cama 

T,a0 canela 6: 

Y = -1442,09 + 50,96 X (1) 

32-- A equação que estabelece a relação existente 

entre o número total de ovos e o peso total do camarão ca-

nela 6: 

Y = 171,66 + 363,05 X (2) 

4-4 -A sobrevivência média das larvas do camarão 

canela, durante os últimos estAgios de Nauplius e primei-

ros estágios de Zo&a, em condigOes de laborat6rio e com ba 

se na equagão (1) é: 38,4%. 

5_4-A sobrevivência média das larvas do camarão 

canela, durante os últimos estágios de Nauplius e primei-

ros estágios de Zota, em condigOes de laborat6rio e com ba 

se na equagão (2) é: 37,8%. 

6_4 - Acompanhando o amadurecimento dos ovoS do ca 

marão canela, se processa uma modificagão de cor, passando 

do verde-escuro (menos maduros) a cinza, quase transparen- 

tes, nos ovos mais maduros. Neste estágio já é possivel 

distinguir-se os olhos. 

- 14 - 



Em virtude da temperatura relativamente alta, 

os vários estágios larvais tem uma duração mais rápida nos 

cultivos no nordeste do Brasil e, por outro lado, em  virtu.  

de das condigOes climáticas ideais, bastante favoráveis A 

aquicultura, não há necessidade de interrupção de safras. 

- O estágio mais adiantado de desenvolvimento 

larvar, obtido sob condigOes de laborat6rio, para o cama-

rão canela foi o segundo estágio de Zoéa. 

Em virtude da maior facilidade de obtengão 

de fêmeas ovadas, fator primordial no cultivo intensivo de 

camarOes, as espécies de Agua doce se apresentam como as 

mais indicadas para a-nossa região. 

10-4- Por reterem os ovos fixados junto aos ple6po 

dos, as fêmeas de camarão de Agua doce facilitam o proces-

so de selegão, o que simplifica o cultivo. 

112-- Em razão das intimeras salinas existentes, e 

A semelhança dos empresários japoneses, o cultivo de cama- 

rão marinho poderia ser efetuado, nestas instalaaes, no 

periodo de entre safra do sal, nas salinas que ainda se  en  

contram em operação ou durante todo o ano naquelas já aban 

donadas. 

12?--- Em razão do interesse de importagão, demons-

trado por empresas japonesas, tendo inclusive já sido efe-

tuada exportação por parte do DNOCS, através da IPECEA, su 

gere-se o cultivo intensivo, semi-intensivo ou extensivo 

de camarão canela; através do fornecimento de larvas obti-

das em laborat6rios. 

- 15 - 



VI - SUMARIO 

0 presente trabalho tem como objetivo fornecer 

algumas informaaes necessárias ao cultivo do camarão  cane 

la,  Macrobrachium amazonicum  (Heller),  sob condiaes de  la  

boratório. 

Referida espécie é originária da regiao amazOni-

ca tendo sido aclimatizada, pelo DNOCS, As condiaes climA 

ticas do nordeste brasileiro e, atualmente, já desenvolve 

todo o seu ciclo de vida nos tanques e viveiros das esta - 

aes de piscicultura desta instituição. 

Para realização deste trabalho foram utilizadas 

diversas fêmeas ovadas do camarao canela cujos dados obti-

dos forneceram valores para as equaaes de regressão que 

relacionam o número de ovos e o comprimento total (mm),  co  

mo também, o número de avos e o peso total (gr), estas equa 

aes são, respectivamente: 

(1)  Y = -1442,09 + 50,96 X  *Of  (r = 0,87) 

(2)  Y = 171 66 + 363,05 x  (r = 0,85) 

Através dos resultados obtidos com as equaaes 

acima, pode-se concluir que o número de ovos carregados pe 

ias fêmeas de camarão canela varia segundo o comprimento e 

o peso das mesmas. 

Em uma segunda etapa destes experimentos, foi es 

timada a sobrevivência média das larvas de camarão canela 

em condiaes de laboratório. Estes cálculos foram efetua - 

dos segundo as equagOes (1) e (2) e forneceram os seguin - 

tes resultados: 

(1) 38,4% 

(2) 37,8% 

- 16 - 



Foi, ainda, observado o estágio de máximo desen 

volvimento larvar alcançado pelo camazgo canela em condi-

çOes de laboratório, o qual, ressalvado o período de expe 

rimentaggo, corresponde aos estágios obtidos no cultivo 

de outras espécies do gênero Macrobrachium. O estágio al-

cançado foi o de Zoéa II. 

Finalmente, com base nas características da  re-

gigo nordeste do Brasil e levando-se em consideração em-

preendimentos realizados no campo da aquicultura em ou-

tros países, foi sugerida a implantação de fazendas de cul 

tivo de camarOes. Os quais poderiam ser de espécies sali-

nas, em virtude do aproveitamento das salinas, ou espé - 

cies de Aguas interiores em razgo da maior facilidade de 

obtenção de fêmeas maduras. 
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T a_.b e 1 a I  

Dados relativos ao número de avos de 50 2êmeas do camargo cane-
la, Macrobrachium amazonicum  (Heller),  capturadas na Estagao de 
Piscicultura Valdemar Carneiro de Franga (Amanari, Municipio 
de Maranguape - Ceara) e no Centro de Pesquisas Ictiológicas(Mu 
nicipio de Pentecostes - Ceara), no periodo de setembro a no-

vembro de 1977. 

Classes de compri 

mento total (mm) 

Centros de 

classes 

Número de 

individuos 

Número mtdio de ovos 

observado calculado4E  

33,0 - 33,9 33,5 3 331 265 
34,0 - 34,9 34,5 1 326 316 
35,0 - 35,9 35,5 - - - 
36,0 - 36,9 36,5 - - - 
37,0 - 37,9 37,5 - - - 
38,0 - 38,9 38,5 - - - 
39,0 - 39,9 39,5 3 498 571 
40,0 - 40,9 40,5 5 603 622 
41,0 - 41,9 41,5 4 782 673 
42,0 - 42,9 42,5 3 694 724 
43,0 - 43,9 43,5 2 696 775 
44,0 - 44,9 44,5 3 808 826 
45,0 - 45,9 45,5 4 726 877 
46,0 - 46,9 46,5 3 706 928 
47,0 - 47,9 47,5 1 1231 979 
48,0 - 48,9 48,5 5 1216 1029 
49,0 - 49,9 49,5 3 1127 1080 
50,0 - 50,9 50,5 - - .- 
51,0 - 51,9 51,5 3 1263 1182 
52,0 - 52,9 52,5 - - _ 
53,0 - 53,9 53/ 5 2 1583 1284 
54,0 - 54,9 54,5 2 1178 1335 
55,0 - 55,9 55,5 2 1017 1386 
56,0 - 56,9 56,5 - - - 
57,0 - 57,9 57,5 - - _ 
58,0 - 58,9 58,5 - - - 
59,0 - 59,9 59,5 - - _ 
60,0 - 60,9 60,5 - - _ 
61,0 - 61,9 61,5 - - _ 
62,0 - 62,9 62,5 1 1810 1743 

., 

* Y = -1442,09 + 50,96 X 



Tabela II 

Dados relativos a % de sobrevivência de larvas de Macrobrachium 
amazonicum  (Heller),  com base no número de ovos estimado e número 
de larvas observado, por comprimento total (mm). ObservagOes fei-
tas em 23 fêmeas capturadas na Estação de Piscicultura Valdemar 
Carneiro de Franga (Amanari Maranguape Ceara), no período de 

setembro a novembro de 1977. 

ComprimeL 
to total 

( mm ) 

Número obser- 
vado de larvas 
- 

Estimativa do número de ovos 
, 
( Y . -1442,09 -i- 50,96 X )  

Sobrevivên 

cia (q) 

32,1 28 194 14,4 
32,5 127 214 59,4 
35,1 66 347 19,0 

36,2 73 403 18,1 
36,2 189 403 46,9 

37,9 263 489 53,8 
38,9 231 540 42,8 
41,2 161 657 .24,5 
41,6 409 678 60,3 

42,5 104 724 14,4 
42,6 495 729 67,9 

' 43,8 402 790 50,9 
45,4 369 871 42,4 
46,0 119 902 13,2 
46,5 530 928 57,1 
46,9 714 948 75,3 

47,7 481 989 48,6 
50,5 216 1131 19,1 
50,8 379 1147 33,0 

53,1 759 1264 60,1 

53,9 137 1305 10,5 
54,1 297 1315 22,6 
54,6 398 1340 29,7 

Sobrevivência média 38,4 



T a b_e 1 a I. I I  

Dados relativos ao número de OVIDS de 50 fêmeas de camarao cane-
la, Macrobrachium amazonicum  (Heller),  capturadas na Estação de 
Piscicultura Valdemar Carneiro de Franca (Amanari - Município 
de Maranguape - Ceara) e no Centro de Pesquisas Ictiol6gicas(Mu 
nicipio de Pentecostes - Ceara), no período de setembro a novem  

bra  de 1977. 
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Centros de 

classes 
Número de 

_ 
Número médio de ovos 

individuos observado calculado*  

0,75 4 330 444 
0,85 - - - 
0,95 - - _ 
10 05 1 315 553 
1,15 3 495 589 
1,25 1 465 625 
1,35 4 731 662 
1,45 4 679 698 
1,55 5 662 734 
1,65 1 797 771 
1,75 5 797 877 
1,85 1 1143 843 
1,95 - - - 
2,05 2 637 916 
2,15 3 995 952 
2,25 2 1014 989 
2,35 1 1405 1025 
2,45 2 1328 1061 
2,55 - - - 
2,65 2 1551 1134 
2,75 1 1318 1170 
2,85 1 1123 1206 
2,95 - - - 
3,05 - - - 
3,15 3 1433 1315 
3,25 - - - 
3,35 - - _ 

3,45 1 1223 1424 
3,55 - - - 
3,65 2 1017 1497 
3,75 - - _ 
3,85 - - - 
3,95 - - 
4,05 _ _ _ 

4,15 _ _ _ 

4,25 _ _ _ 

4,35 - _ 

4,45 - - - 
4,55 - - - 
4,65 1 1810 1860 



Tabela IV 

Dados relativos a % de sobrevivência de larvas de Macrobrachium 

amazonicum  (Heller),  com base no número de ovos estimado e núme-
ro de larvas observado, por peso total (gr). ObservagOes feitas 
em 23 fêmeas capturadas na Estagao de Piscicultura Valdemar Car-

neiro de Franga (Amanari - Maranguape - Ceara), no  period()  de se 

tembro a novembro de 1977. 

Peso 

(gr) 

Número observa 

do de larvas 
Estimativa do número de ovos 

( y = 171,66 + 363,05 X ) 

Sobrevivên 

cia (%) 

0,53 127 363 35,0 

0,57 28 379 7,1 
0,78 166 455 14,5 
0,84 189 477 39,6  
0,99 73 531 13,7 
1,14 231 586 39,4 
1,18 263 600 43,8 

1,32 495 651 76,0 
1,37 409 669 61,1 

1,37 161 669 24,1 

1,53 104 727 14,3 
1,57 379 742 51,1 

1,64 402 767 52,4 

1,75 714 807 88,5 
1,85 481 843 57,1 
1,95 369 880 41,9 
2,06 216 920 23,5 
2,08 530 927 57,2 
2,19 119 967 12,3 

2,88 137 1217 11,3 
3,16 297 1319 22,5 

3,23 759 1344 56,5 

3,68 398 1508 26,4 

Sobrevivência média 37,8 
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Figura 3. - Tanque de cultivo de 
camaralo canela no Centro de  'Fes  

quisas Ictiol6gicas do DNOOS. 

(Pentecostes Cear)  

Figura 4 - Transportador de 

ferro galvanizado. 

Figura 5 . Tanque de aclimati-

za7go. 
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vista lateral da parte anterior do corpo 

telso em espicimes adultos 

segundo pereio'podo em machos adultos 

te/so em espicimes jovens 

soye.:roY por&gpodo 
cm  reme  as °du! tOs 

escafaceri to  

primeiro pereidpodo 

terceiro per oi6.pod6 
em machos odul tos 

Figarp IC-  Principais  caracterlsticas morfologicas do :T.-

Taarao  canela  Macrobrachium arazonicum (Heller) 
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