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RESUMO 

Algumas larvas de crustáceos são suficientemente lecitotróficas para 

completar um estágio  larval  ou, o seu completo desenvolvimento  larval,  sem ser 

preciso alimentar-se. Em muitos casos, no entanto, é necessário alimento 

adicional para que o processo de muda se realize. Para verificar a necessidade 

de alimento no primeiro estágio de Ucides  cord  atus  cord  atus, larvas foram 

submetidas a 3 tratamentos (T1, T2  e T3), com três repetições: T1, larvas 

alimentadas com náuplios de Artemia recém-eclodidos; T2, larvas alimentadas 

com microalgas da espécie Dunatiella sp. e T3, larvas não alimentadas. Em 

todos os 3 tratamentos realizados foram observadas mudanças para o segundo 

estágio, nas proporções 43,3%; 81,7% e 16,7% para os tratamentos T1, T2  e T3, 

respectivamente. Observou-se que neste experimento a larva desta espécie, 

mesmo sem alimento, pode atingir o segundo estágio, porém com reduzida 

porcentagem. Náuplios de Artemia parecem não ser o único alimento adequado 

para as primeiras larvas de U. cordatus cordatus. Entretanto, microalgas 

Dunaliella sp. além de terem contribuído para a manutenção da qualidade da 

água tiveram influência na muda e atividade dos indivíduos. 
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SOBRE A ALIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA LARVA DO CARANGUEJO UCA, 

Ucides codatus cordatus (LINNAEUS, 1763), EM LABORATÓRIO. 

ANTÔNIO ALVES DA SILVA NETO 

1. INTRODUÇÃO 

Os manguezais ocorrem em estuários protegidos e lagos rasos 

beneficiados pela própria matéria orgânica, resultante do fluxo de marés e do 

aporte de água doce pluvial e/ou continental. Segundo SCHAEFFER-NOVELLI 

(1989), o manguezal compõe um ecossistema costeiro de transição entre os 

ambientes terrestre e marinho, sendo formado por espécies vegetais lenhosas 

típicas, além de micro e macroalgas adaptadas à flutuação de salinidade e 

caracterizadas por colonizarem sedimentos lodosos com baixos teores de 

oxigênio. Por suas características, o manguezal oferece condições favoráveis 

para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais 

(SCHULER et  al.,  2000). 

Os manguezais brasileiros possuem uma fauna exuberante e dentre a 

biodiversidade está o caranguejo uçã Ucides cordatus cordatus  (Linnaeus,  

1763), sendo considerado um dos mais importantes crustáceos encontrados nos 

manguezais (IVO; GESTEIRA, 1999). 

Esta espécie ocorre na América Central e na Costa Atlântica da América 

do Sul, desde o Panamá até o Sul do Brasil, entre os Estados do Amapá e 

Santa Catarina (HOLTHUIS, 1959; COSTA, 1972; ALCÂNTARA-FILHO, 1978; 

IVO et  al.,  1999). Vale salientar que na região Norte e Nordeste do Brasil, o 

caranguejo uçã constitui-se o principal recurso pesqueiro em áreas estuarinas 

(IBAMA/CEPENE, 1994). É a única espécie do gênero Ucides com registro de 

ocorrência no Brasil e ocupa a seguinte posição sistemática nos taxons 

superiores até família  (BOWMAN;  ABELE, 1982): 
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Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustacea 

Classe: Malacostraca 

Subclasse: Eumalacostraca 

Ordem: Decapoda 

Subordem: Pleocyemata 

Infraordem: Brachyura 

Família: Ocypodidae 

Gênero: Ucides 

Espécie: Ucides cordatus 

Segundo PAIVA et  al.  (1971), este crustáceo foi abundante tendo sido um 

dos mais importantes recursos dos manguezais do Estado do Ceará. Entretanto, 

a sobrepesca e a devastação dos manguezais vêm reduzindo drasticamente o 

estoque desse recurso pesqueiro. Este fato sugere estudos sobre a bioecologia, 

buscando a produção de larvas e pós-larvas em grande escala e novos subsídios 

científicos para reposição do estoque natural através do repovoamento. No 

entanto, a literatura cientifica traz poucas informações a respeito desse assunto. 

Dentre as capitais brasileiras, Fortaleza aparece como o maior centro 

consumidor de U. cordatus cordatus do pais, apresentando um consumo 

estimado em 438.000 indivíduos/mês, quase todos provenientes da região do 

Delta do  Parnaiba  (Piauí/Maranhão), e apenas uma pequena parte oriunda dos 

estuários de Camocim e Aracati (Ceará) (IBAMAJCEPENE, 1994). 

Larvas do caranguejo uçá eclodem como zoea, passando por seis 

estágios larvais antes de sofrer metamorfose para um estágio transitório 

conhecido como megalopa (RODRIGUES; HEBLING, 1989) (Figura 1). Na 

natureza, larvas de U. cordatus cordatus eclodem no estuário e, portanto estão 

sujeitas a diversas variações ambientais principalmente quanto ã salinidade e 

temperatura. Em geral, elas são carreadas seguindo a corrente dos rios em 

direção ao oceano, onde vão passar todo o período  larval.  

O suprimento de alimento consiste em um fator critico para o sucesso na 

larvicultura, sendo considerado importante logo nos estágios iniciais. Muitos tipos 

de alimentos têm sido usados em cultivos de larvas zoea. A Artemia, apesar de 

não ser o alimento natural de muitas espécies, tem sido amplamente utilizada, 



Neto, A. A. S. Sobre a alimentação da primeira larva... 3 

Figura 1. Estdgios latvais de Ucides cordatus cordatus 
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com excelentes resultados para a maioria das espécies. No entanto, no 

ambiente natural, o desenvolvimento de larvas de crustáceos é acompanhado 

por uma combinação de diversos alimentos. 

Os requerimentos nutricionais de larvas do caranguejo uçá ainda carecem 

de muitos estudos, principalmente com respeito aos estágios iniciais. Não se 

sabe, por exemplo, qual o momento da primeira alimentação ou qual é a 

preferência alimentar dos indivíduos. 

Neste trabalho, observou-se a importância da alimentação com relação 

ao seu efeito sobre o processo de muda, de zoea I para zoea II, da primeira 

larva do caranguejo uçá. Os resultados obtidos poderão contribuir na larvicultura 

desta espécie. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Obtenção e acondicionamento de fêmeas ovigeras 

Três fêmeas ovigeras foram capturadas, manualmente, no estuário do 

Rio Ceará (Caucaia-CE), em março de 2002. Em seguida, foram transportadas 

para o laboratório, lavadas em Agua corrente e acondicionadas, individualmente, 

em aquários de 100 litros, onde permaneceram sem alimentação até a eclosão 

das larvas (Figura 2). 

Cada aquário, previamente lavado com cloro e água corrente, continha 

água marinha com salinidade igual a 32 partes por mil (ppt) e aeração  constant&  

Diariamente, a salinidade e temperatura eram observadas e registradas. A troca 

da água foi realizada de forma parcial (50%) e em dias alternados. 

Amostras de ovos foram extraídas cuidadosamente e, em seguida, 

observadas em microscópio óptico binocular, com intuito de conhecer a fase do 

desenvolvimento do embrião. Este procedimento era realizado a cada 3 dias. 

Figura 2. 2. Acondicionamento de fêmea ovigera de Ucides cordatus cordatus em 

aquário de 100 litros. 
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2.2.  Cultivo  larval  

Após a eclosão, 500 larvas foram transferidas para aquários de 10 litros, 

com aeração constante e salinidade mantida em 35ppt, temperatura média de 

26°C e  pH  em torno de 8,6. As larvas foram submetidas a três tratamentos com 

três repetições; 

- larvas alimentadas com nauplios de Artemia recém-eclodidos; 

+ T2 - larvas alimentadas com microalgas do gênero Dunaliella e, 

+ T3 - larvas não alimentadas. 

A troca de água era realizada a cada dois dias, em torno de 50%. 

Diariamente, observava-se o comportamento das larvas e a incidência de 

indivíduos mortos, em todos os aquários. O antibiótico amoxicilina 500 mg foi 

adicionado ao cultivo na concentração de 20 partes por milhão (ppm), a cada 

troca de agua. 

Sabe-se que  antra  o 5-Q e 6-Q dia de cultivo, as larvas experimentam a 

primeira muda, razão pela qual as amostras, constituídas de 20 larvas 

provenientes de cada um dos aquários, foram tomadas no 69- dia de cultivo. As 

larvas foram então, fixadas em solução aquosa de formol 10% e preservadas 

em solução de álcool etílico 70% e glicerina (1:1) para posterior identificação do 

estagio em microscópio óptico binocular. 

2.3. Obtenção dos náuplios de Artemia 

Os cistos de Artemia foram previamente tratados com aproximadamente 

2 mL de solução contendo 2% de cloro ativo em 250 mL de agua com salinidade 

de 35ppt por cerca de 10 minutos. Decorrido este tempo, os cistos eram lavados 

em água corrente por 5 minutos e, em seguida, transferidos para recipiente de 2 

L com aeração constante, contendo água com salinidade igual a 35ppt, 

permanecendo por 24 horas, para eclosão dos cistos. 

Os nauplios recém-eclodidos eram removidos por sifonagem, lavados em 

agua corrente e colocados em outro recipiente com agua a 35ppt. Os nauplios 

foram então conservados sob refrigeração (5 a 10°C) para diminuir a atividade 

metabólica. 
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2.4. Cultivo da microalga Dunaliefia sp. 

As culturas foram iniciadas sempre com o mesmo volume de 30 mL. Nos 

tubos de ensaio foram preparados 29 mL do meio de cultura  Conway  (VVALNE, 

1974) modificado, com salinidade de 35ppt, preparada com água destilada 

autoclavada e medida com refratômetro. As etapas seguidas no crescimento da 

microalga até 3 L são mostradas na figura 3. 

Tubos de cepas (30 mL) 

Tubos de produção (30 mL)  

Erlenmeyer  (250 mL)  

Erlenmeyer  com aeração (1 L)  

Erlenmeyer  com aeração (3 L) 

Figura 3 - Fluxograma do cultivo da microalga DunaIlea sp. 

0 volume do cultivo de microalga a ser inoculado no tubo de ensaio 

contendo o meio, foi calculado com base na necessidade de algas nos tanques 

de larvicultura (BARBIERI; OSTRENSKY, 2001): 

VA= (VTx DD)/CA onde, 

VA = Volume do cultivo de algas a ser adicionado  

VT  = Volume do tanque de larvicultura (volume do tubo de ensaio) 

DD = Densidade  algal  desejada 

CA = Concentração atual de células no cultivo 

De acordo com o número de algas determinado na contagem da câmara 

de  Neubauer,  determinou-se o volume de microalga que devia ser ofertado nos 

tubos de ensaio contendo o meio. 

A assepsia no cultivo era assegurada pela esterilização de toda a vidraria 

utilizada no laboratório em  autoclave  a 121°C por 15 minutos. As repicagens 
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também obedeceram às condições de assepsia, sendo realizadas com vidraria 

devidamente esterilizada e sempre na presença de um bico de  Bunsen.  

A figura 4 ilustra o cultivo de Dunaliella sp. em laboratório. 

Figura 4. Cultivo da microalga do gênero Duna//e/ia 

2.6. Análise estatística 

Os resultados foram analisados pelo teste do qui-quadrado (f) para 

verificar independência ou associação entre a muda e a dieta alimentar fornecida 

as larvas do caranguejo uçá, ao nível de significância de 5% (VIEIRA, 1980), 
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3. RESULTADOS 

Em todos os três tratamentos realizados neste trabalho foi observada 

mudança para o segundo estágio através de muda, porém em diferentes 

proporções. 

Embora a taxa de mortalidade não tenha sido calculada, o número de 

indivíduos mortos foi observado diariamente, durante todo o experimento. 

Visualmente, foi possível constatar que o maior número de indivíduos mortos foi 

verificado no tratamento em que eles não receberam alimento. 0 menor número 

foi observado nas larvas alimentadas com microalga Dunalielia sp. 

3.1. Larvas alimentadas com nduplios de Artemia recém-eclodidos 

As larvas submetidas a este tratamento apresentaram características 

diferenciadas em relação aos outros dois, com respeito à coloração interna da 

carapaça. A cor alaranjada possivelmente está associada aos pigmentos 

carotenáides presentes na Artemia. 

Foi observado que 43,3% das larvas obtiveram sucesso na mudança para 

o segundo estágio (Tabela 1, Figura 5). Estas larvas apresentaram um 

comportamento ativo. 

3.2. Larvas alimentadas com microalgas do gênero Dunaliella. 

As larvas alimentadas com Duna//e/Ia sp. apresentaram-se muito mais 

ativas em relação àquelas dos outros dois tratamentos. A porcentagem de larvas 

que mudaram para o segundo estágio foi em média de 81,7% (Tabela 1, Figura 

5). 

3.3. Larvas não alimentadas 

As larvas não alimentadas apresentaram comportamento lento ao longo 

do cultivo, isto 6, a cada dia mostravam-se menos ativas em relação a dos 
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outros dois tratamentos. Além disso, este tratamento foi o que apresentou a 

menor quantidade de larvas mudando para o segundo estágio, com apenas 

16,7%, em média (Tabela 1, Figura 5). 

Com base no teste do x2  para independência ou associação, ficou 

comprovado, com 95% de confiança, que existe associação entre o número de 

larvas que mudaram do estágio I para o II e a dieta alimentar fornecida ás larvas 

do caranguejo uçá. O valor do x2  calculado foi igual a 19,755, maior do que o 

valor tabelado para 2 graus de liberdade (Tabela 2). As larvas alimentadas com 

microalgas Dunaliella sp. (T2) foram aquelas que apresentaram maior número de 

indivíduos no estágio zoea II, enquanto que o menor número de indivíduos no 

estágio zoea II foi registrado no tratamento em que as larvas não receberam 

nenhuma alimentação (T3). 

Tabela 1. Número e percentual de larvas do caranguejo uçã Ucides cordatus 

cordatus  (Linnaeus,  1763) que mudaram e que não mudaram do 19-

(zoea I) para o 29  (zoea II) estágio nos três tratamentos (T1, T2  e T3) 

no sexto dia de cultivo. 

Tratamentos 
Larvas que não mudaram 

para zoea ll 
Larvas que mudaram para 

zoea II 
número freqüência 

(%) 
número freqüência 

(%) 
11 55,0 9 45,0 

T1 12 60,0 8 40,0 
11 55,0 9 45,0 

média 11 56,7 9 43,3 
2 10,0 18 90,0 

T2 3 15,0 17 85,0 
6 30,0 14 70,0 

média 3 18,3 17 81,7 
17 85,0 3 15,0 

T3  16 80,0 4 20,0 
17 85,0 3 15,0 

média 17 83,3 3 16,7 
Ti= larvas alimentadas com náuplios de Artemia; T2= larvas alimentadas com microalga Dtmatiella 
sp.; T3= larvas não alimentadas. 



Neto, A. A. S. Sobre a alimentação da primeira larva... 11  

Tabela 2. Resultado do teste do x2  para independência ou associação entre 

muda (zoea I para zoea II) e dieta alimentar fornecida às larvas de 

caranguejo uçá Ucides cordatus cordatus  (Linnaeus,  1763). 

Tratamento 
Larvas que não 

mudaram para zoea II 
Larvas que mudaram 

para zoea II Total 
Freqüência 
observada 

Freqüência 
esperada 

Freqüência 
observada 

Freqüência 
esperada 

T1 11 10,33 9 9,67 20 
T2 3 10,33 17 9,67 20 
T3 17 10,33 3 9,67 20 

Total 31 29 60 
T1= larvas alimentadas com náuplios de Arternia; T2=  larvas alimentadas com microalga Dunaliella 
sp.; T3= larvas não alimentadas. 
x2  calculado = 19,755; x2  tabelado = 5,991 
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Figura 5. Freqüência relativa (%) de larvas de Ucides cordatus cordatus que 

mudaram do 1° (zoea I) para o 2° (zoea II) estágio por tratamento. 
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4. DISCUSSÃO 

O requerimento nutricional parece ser o elemento chave para o sucesso 

de cultivo  larval.  No entanto, a maioria dos trabalhos sobre o caranguejo Ucides 

cordatus cordatus parece ter se concentrado na bioecologia de adultos 

(ALCÂNTARA-FILHO, 1978; IVO; GESTEIRA, 1999; IVO et  al.,  1999; 

VASCONCELOS et  al.,  1999). Pouco se tem relatado sobre a biologia nutricional 

de larvas desta espécie. Mesmo em outros caranguejos, este assunto tem se 

concentrado em geral sobre o efeito da inanição no crescimento de larvas, corno 

são os trabalhos de  KU  RATA (1959) para Paralithodes camtschatica e 

MINAGAWA (1988) para Ranina ranina. 

De uma forma geral, o sucesso dos cultivos na aquicultura é considerado 

satisfatório quando a sobrevivência é superior a 50%, sendo necessário que 

mais pesquisas sejam realizadas para que os conhecimentos sobre o 

desenvolvimento  larval  de qualquer espécie sejam aprofundados. 

Um exemplo neste sentido está no trabalho sobre morfologia funcional de 

caranguejos  "king crab"  do gênero Paralithodes, que obteve excelentes 

resultados após evidenciar a melhor combinação nutricional, relacionado com a 

morfologia desta espécie (ABRUNHOSA; KITTAKA, 1997 a e b). 

Larvas lecitotróficas possuem reservas nutritivas armazenadas no 

hepatopáncreas, provenientes do ovo e que oferecem autonomia de locomoção. 

Este fato deve ser bastante útil para que as larvas ultrapassem a barreira natural 

encontrada no ambiente, até que encontrem um local favorável para o seu 

desenvolvimento, geralmente em oceano aberto (BOOKHOUT, 1964;  ANGER;  

DARWIRS, 1981;  ANGER  et  al.,  1985; McCONAUGHA, 1985;  ANGER,  1996). 

No entanto, em zoea I de U. cordatus cordatus e, em muitos outros decápodes, 

parece que a reserva nutricional não é suficiente para suprir todas as 

necessidades. 

Em Paralithodes camtchatica, uma drástica redução na taxa de 

sobrevivência foi observada quando a alimentação foi iniciada após o 32  dia de 

cultivo e, nenhuma larva foi bem sucedida em sua muda para o estágio seguinte 

quando alimentadas após o 42  dia  (KU  RATA, 1959). No presente estudo, no T3 

(larvas não alimentadas) apenas 16,7% das larvas conseguiram mudar para 
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zoea II (Figura 5). Isto pode indicar a necessidade de alguma complementação 

de alimento externo para suprir as necessidades nutricionais das larvas. 

Mundialmente, o alimento mais utilizado em cultivos de crustáceos é a 

Artemia. Entretanto, este crustáceo não é um alimento normalmente disponível 

no ambiente da maioria das larvas. Além disso, o tamanho dos náuplios de 

Artemia em relação as zoeas do caranguejo uçã pode ter influência no 

desenvolvimento  larval.  

Os resultados do presente estudo indicam que em larvas de U. cordatus 

cordatus há necessidade de alimento em zoea I. Por outro lado, o fato de 81,7% 

de larvas alimentadas com microalga Duna/fella sp. terem tido sucesso em 

mudar para o estágio seguinte (Figura 5) sugere que esta e/ou outras espécies 

de microalgas podem ser consideradas importantes para suprir as necessidades 

nutricionais das larvas. No entanto, faz-se necessário considerar que a 

combinação de alimento poderá ser substancial para melhorar o 

desenvolvimento em cultivo de uçá. 
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5. CONCLUSÕES 

✓ A larva do caranguejo uçã no primeiro estágio pode, sem alimento, atingir 

o segundo estágio, porém em pequenas proporções, em laboratório; 

✓ Uma dieta constituída apenas de náuplios de Artemia parece ser 

inadequada para suprir as necessidades de larvas de caranguejo uçã no 

primeiro estágio, em laboratório; 

✓ Em laboratório, a microalga Duna//e/ia sp. parece ser um alimento 

satisfatório para as larvas de caranguejo uçá. Além de contribuir para a 

manutenção da qualidade da água, ela teve influência na muda e, 

aparentemente, na atividade dos indivíduos. 
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