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RESUMO 

Neste trabalho foi observado a reprodução do guaiamum, Cardisoma 

guanhumi, estudando o completo desenvolvimento  larval  e o desenvolvimento 

de juvenis. Estudos preliminares relacionados ao número de ovos carregados 

por fêmeas de guaiamum, foi em média de 250.000 ovos. Larvas foram 

cultivadas em diferentes salinidades de 20 a 35%0, em aquários de 10 L e 

também em salinidades de 10 a 255/00. Os melhores resultados de 

sobrevivência foram para as salinidades de 20 e 25%0 para ambos ensaios. 

completo desenvolvimento  larval  foi obtido através de sucessivas mudas dos 

diferentes estágios larvais (zoea e megalopa) até 1° juvenil. 0 Crescimento, 

bem como o comportamento dos juvenis, foi acompanhado até o 13° instar, 

para aqueles cultivados em grupo, e até o 100  instar para cultivo individual, com 

comprimentos médios de 16,4mm e 10,5mm, respectivamente. Dados obtidos 

após 12 meses. Para os reprodutores observou-se que, provavelmente, as 

fêmeas cultivadas em tanques de amianto já chegaram ao laboratório 

carregando a espermoteca presa em seu abdome. Análises macroscópicas das 

gónadas masculinas e femininas de guaiamum, possibilitaram a identificação 

preliminar de seus estádios de maturação, como o período em que as gônadas 

tornam-se maduras, estimando-se a época de fecundação e desova do 

guaiamum. Investigações futuras serão necessárias para esclarecer dúvidas 

ainda existentes sobre a reprodução da espécie. 
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REPRODUÇÃO, CULTIVO  LARVAL  E DESENVOLVIMENTO DE JUVENIS 
DO IA!AMI I M, rarrii.cnma guanhumi I ATRF!I I F, 1825,  Fm 
LABORATÓRIO 

Luciana do Nascimento Mendes 

INTRODUÇÃO 

Crustáceos decapodos da família Gercacinidade são de grande valor 

econômico, principalmente nas grandes metrópoles do Nordeste brasileiro. 

Entre eles destacamos os caranguejos guaiamum Cardisoma guanhumi 

Latreille, 1825, encontrado na restinga mais alta dos manguezais. Essa espécie 

ocorre desde Bahamas, EUA ao Brasil até o Estado de São Paulo 

(RODRIGUEZ, 1980). 

Anualmente, a captura destes crustáceos vem aumentando devido á 

grande demanda principalmente em Recife (PE) e em Aracaju (SE), 

acarretando diminuição nos estoques naturais, principalmente por ocorrer 

captura de fêmeas., afetando também a sobrevivência de famílias que vivem 

em áreas de manguezais e comercializam a espécie. Ainda, guaiamuns 

capturados em municípios do Estado do Ceará, ás vezes são encontrados nos 

bares de Recife (PE). 

Poucos são os trabalhos publicados pela literatura cientifica referente á 

biologia desta espécie. Aspectos sobre a biologia e o comportamento de 

adultos de C. guanhumi foram publicados por GIFFORD (1963). Sobre 

conhecimento da biologia e ecologia do caranguejo-uga Ucides cordatus no 

manguezal do Rio Ceará, uma importante contribuição foi realizada por 

ALCANTARA-FILHO (1978). 

Detalhes sobre o completo desenvolvimento  larval  até a fase de 

megalopa foram descritos por COSTLOW & BOOKHOUT (1968), não 

mencionando o 10  estágio juvenil. 0 desenvolvimento  larval  desta espécie é 

similar ao do U. cordatus. A diferença mais evidente está no número de 

estágios. U. cordatus tem seis estágios antecendendo megalopa (RODRIGUES 

& HEBLING, 1989) enquanto que C. guanhumi somente cinco. 
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Ensaios sobre a reprodução e o completo desenvolvimento  larval  até 

juvenil de C. guanhumi foram publicados por ABRUNHOSA et a/.(2000 a,b,c,d), 

o qual obteve-se dados de juvenis de C. guanhumi no 130  instar. 

Devido â importância ecológica e econômica desta espécie justifica-se 

intensificar estudos sobre sua bioecologia visando a obtenção de novos 

resultados, buscando a produção de larvas e pós larvas em grande escala, 

novos subsídios científicos para reposição do estoque natural através do 

repovoamento. 

Escassos são os dados sobre a reprodução desta espécie, não existindo 

nenhum trabalho a respeito da morfologia macro e/ou microscópica do sistema 

reprodutor. Através da análise macroscópica, tornou-se possível a 

determinação dos estádios de maturação  gonadal  dos espécimes nos 

diferentes meses do anos 2001-2002. 

Sobre a reprodução do caranguejo-uçá, U. cordatus, duas importantes 

contribuições podem ser citadas na literatura. A primeira, por MOTA ALVES 

(1975), e a Segunda por NAKAMURA (1979), que analisaram 

morfologicamente o aparelho reprodutor destes animais. 

Estudo sobre a maturação  gonadal  das lagostas Panulirus argus e P. 

laevicauda de Fortaleza-CE, foram realizados por MOTA ALVES & TOME 

(1965, 1966) o qual estabeleceram três estádios de maturação sexual para os 

machos e cinco para a s fêmeas, através de análises macro e microscópica. 

0 presente trabalho fornece observações sobre a biologia, reprodução, 

determinação do número de ovos carregados pelas fêmeas, completo 

desenvolvimento  larval  até a fase juvenil em escala laboratorial, o 

comportamento das matrizes de guaiamum em relação ao hábito alimentar e 

mudanças morfológicas ocorridas ao longo do experimento. 

Estudo de salinidades para o desenvolvimento de larvas e pós-larvas de 

guaiamum, acompanhamento do ciclo de mudas e a duração de cada instar 

dos juvenis produzidos, o estudo de dietas adequadas para os diferentes 

instars destes juvenis e a observação na mudança de coloração entre os vários 

instars dos juvenis de guaiamum também foi estudado. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

2.1- Obtenção de matrizes de Cardisoma guanhumi 

Um total de 65 animais, divididos entre machos e fêmeas foram 

adquiridos no mercado local em setembro de 1999 e 2000 e março de 2001. Ao 

chegarem ao laboratório, os mesmos foram lavados individualmente em água 

corrente por 5 min. e em seguida, transferidos para tanques de amianto com 

capacidade de 1.000 L. 

Os indivíduos foram alimentados com ração comercial para peixe da 

marca nutripeixe composta de 13% de umidade e 32% de proteína bruta 

máxima e também com pedaços de cenoura e folhas de alface. 

A alimentação, que antes era colocada aleatoriamente, passou a ser 

colocada de acordo com o requerimento, 10 a 12g no total (ração + cenoura, 

proporção que sempre se alternava) e também folha de alface, uma vez que o 

guaiamum é um animal onívoro e tanto a cenoura como a alface são vegetais 

ricos em carotenáides, pigmento responsável pela coloração dos animais. 

Um total de 28 fêmeas foram observadas ovadas ao longo dos meses de 

novembro de 1999 a fevereiro de 2000 e de novembro a dezembro do mesmo 

ano. 

2.2 - Preparação dos tanques 

0 fundo dos tanques foi preenchido parte com 20 a 25cm de areia e 

outra parte com uma lâmina d'água de 10 cm, com salinidade entre 15 e 20%0, 

levemente inclinados para permitir que a água fosse drenada. Telhas e 

pedaços de canos  PVC,  de 13, 16 e 22 cm foram colocados como abrigos. Os 

tanques foram cobertos com tela plástica, permitindo a observação diária de 

seu comportamento de machos e fêmeas. Inicialmente a renovação total da 

água era feita a cada 15 dias, mas notou-se que era melhor realizá-la 1 vez 

por semana. A temperatura, salinidade e  pH  foram observados diariamente. 



Figura I — Tanques de acondicionamento de fêmeas e machos de 
guaiamum, até o aparecimento de fêmeas ovadas. 

Figura 2 — Guaiamum, a imentado com ração comercial para peixe. 
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2.3 - Preparação dos aquários de desova 

A medida que fêmeas tornavam-se ovigeras nos tanques, eram 

transferidas, individualmente, para aquários de capacidade 100 L. A salinidade 

dos aquários variou entre 30 e 32%0 e posteriormente, próximo a eclosão, 25%0. 

Três fêmeas foram separadas para verificar seu potencial reprodutivo 

em cativeiro. Em intervalos de 2 e 3 dias amostras de ovos eram retiradas para 

observação em microscópio óptico. Diariamente eram verificados o 

desenvolvimento ontogenético, bem como as variações de salinidade, 

temperatura e  pH.  

Para o cálculo do número de ovos carregados pelas fêmeas de 

guaiamum, pesou-se a massa total de ovos, retirada de três fêmeas em 

balança analítica com sensibilidade de 0,001g, da qual retirou-se amostras 

para posterior contagem, cujos ovos foram mergulhados em solução de Serra 

(Álcool 60%, Acido Acético 10%, Formol 30%, do qual, a partir deste, se 

preparou uma solução de Formol 40%), permitindo melhor visualização. Os 

ovos foram contados com auxilio de lupa. 0 número total de ovos foi obtido 

através de regra de três simples. 

2.4 -  Cultivo  larval 

2.4.1- Efeito da salinidade 

Após eclosão 500 larvas foram transferidas para aquários de 10 L (com 

duplicata), com aeração constante, divididos em tratamentos com salinidades 

variando de 10%0 a 15%0 e de 20%0 a 35%0 identificados, respectivamente, como 

TBi, TC1  e TDi e TA, TB, TC e  TD.  Larvas e exúvias foram fixadas em 

formalina 10% e, após 24h, conservados em glicerol e álcool 70% (1:1) para 

posterior observação em microscópio óptico. As larvas foram alimentadas, em 

todos os tratamentos, com náuplio de Artemia. Microalga Tetraselmis sp. foi 
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Figura 3 - Baterias de aquários para desova das fêmeas de guaiamum. 

Figura 4 — Fêmea de guaiamum, ovada transferida para um dos aquários 
de eclosão com capacidade de 100 L. 
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2.5 - Desenvolvimento de juvenis 

2.5.1. Em grupo 

Vinte e cinco juvenis foram obtidos através de cultivo. Os juvenis foram 

acomodados em aquários de 10 L contendo água com salinidade entre 20 e 

25°/00. Pedras no substrato foram colocadas para fixação dos animais logo que 

estes atingiram o 3° juvenil. 

Posteriormente, juvenis entre 30  e 4° instars, foram transferidos para um 

outro aquário cujo substrato foi preenchido parte com areia, de altura 6 cm e 

uma lâmina d'água de aproximadamente 2cm. 

A partir do 6° instar, a salinidade da água ficou entre 15 e 20°/00. Somente 

após atingirem entre o 100  e 110  instar é que foram cultivados em aquários de 

100L, com uma divisória, afim de mantê-los separados, contendo areia e um 

recipiente plástico com água, sendo alimentados com molusco bivalve e 

também pedacinhos de cenoura, folhas de mangue e alguns peletes de ração, 

colocados alternadamente. 

2.5.2 — Individual  

Inicialmente, dez juvenis foram acondicionados em 10 placas de  Petri  

contendo água do mar a 20%0. Por volta do 3° juvenil, as placas foram 

substituidas por recipientes de  PVC  contendo areia e água com salinidade de 

20°/00. 

Nas placas de  Petri,  os juvenis foram alimentados diariamente com Artemia 

e nos recipientes de  PVC  eram alimentados com molusco bivalve a cada dois 

dias. No decorrer de seu desenvolvimento, foram transferidos para garrafões 

plásticos de 5 L contendo areia e água em um placa de  Petri,  alimentados com 

Artemia e molusco bivalve. 

2.6 - Cultivo de Artemia 
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Para a eclosão dos cistos, foi utilizado aproximadamente 1 mL de cloro 

em 250 m/ de água doce por cerca de 10 min. Passado esse tempo, os cistos 

eram lavados em água doce corrente por aproximadamente 5 min, com a 

utilização de um puçá e transferidos para frascos de 2L contendo água a 

salinidade de 35%0 e aeração constante, permanecendo por 24 h. 

No dia seguinte, os nbuplios recém-eclodidos eram removidos, lavados 

em água corrente por cerca de 5 min e colocados em um outro recipiente com 

água á mesma salinidade. Os náuplios eram então conservados na geladeira, 

diminuindo a atividade metabólica e facilitando a captura por parte das larvas. 

2.7 - Cultivo de microalgas 

A microalga cloroficea Tretaselmis sp. foi cultivada em laboratório 

isolado com atmosfera controlada, evitando o desenvolvimento de bactérias e 

protozoários, e adicionada ao cultivo  larval.  

0 cultivo foi iniciado em frascos de 250 mL. Após crescimento, foi 

transferida para vidros com capacidade de 2 L e, posteriormente, para uma 

cuba plástica até atingir o volume de 60 L. 

A salinidade, temperatura e  pH  foram observadas diariamente. A 

contagem das células algais foi realizada diariamente com câmara de  

Neubauer  em microscópio óptico. 0 cultivo foi realizado sob iluminação 

continua sem fotoperiodo, com duplicata. 

0 meio de cultivo utilizado foi o de Erd  Schreiber,  obtido ao misturar-se 

um litro de meio mineral com 50 mL de extrato de solo, como segue: 

Para o meio mineral, utilizou-se uma balança digital Micronal de precisão 

0,001. Pesou-se 100mg de NaNO3  e 200 mg de Na2HPO4.7H20, que foram 

dissolvidos em um litro de água do mar (salinidade de 35%0). A mistura foi 

esterilizada em  autoclave  a 121° C durante 15 min. Para o extrato de solo, o 

sedimento foi coletado no estuário do Rio Ceará. 
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Em uma balança mecânica, pesou-se um quilograma de solo que foi 

misturado a um litro de agua destilada, autoclavando-se a 121°C por 15 min., 

ficando em repouso por 4 dias na geladeira. Passado esse período, a parte 

.sobrenadante foi separada, autoclavada novamente a 121°C durante 15 min. 

Depois de esterilizado, novamente ficou em repouso na geladeira antes de ser 

utilizado. 

Figura 5— Cultivo da microalga Tetraselmis sp. em laboratório. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 — Comportamento e mudanças morfológicas 

Observou-se que os animais possuem hábitos noturnos, uma vez que ao 

final da tarde e inicio da noite eram vistos em atividade ao contrario do dia, que 

ficavam enterrados e raramente fora de suas tocas. Somente uma vez, foi 

observado o momento da cópula. 

Durante o período de ovulação, foi observada mudança de coloração na 

maioria das fêmeas, variando de roxo - azulado natural para amarelado ou 

esbranquiçado, confirmando observações feitas por GIFFORD (1963). 

A temperatura variou durante o experimento de 28 a 29°C; salinidade 17 

(± 1) Too e  pH  7,9. Foram observados animais com rachaduras nos pereiópodos, 

sugerindo novas pesquisas em relação à enfermidades. A mortalidade dos 

animais ficou em torno de 20% do número total de indivíduos. Uma das 

prováveis causas foi o ataque por roedores que invadiram o tanque no período 

noturno. 

3.2 — Número de ovos e influência da lua 

Três fêmeas foram separadas para verificar o potencial reprodutivo dos 

indivíduos em cativeiro. 0 número total de ovos teve média de 250.000/fêmea 

(com comprimento médio de 57,1mm). 

GIFFORD (1963), relatou em seu trabalho que uma fêmea pesando 160 

gramas, é capaz de carregar cerca de 370.000 ovos. MOTA ALVES (1975), 

discutiu em seu trabalho que, para U. cordatus, o número de ovos varia de 

acordo com o comprimento do animal. Para fêmeas com comprimento médio 

de 4,85 cm, o número total foi de 195.000 ovos. 
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A coloração dos ovos, inicialmente, apresenta-se roxa, passando para 

bege e marrom escuro próximo à eclosão, quando já é possível observar o 

movimento das larvas internamente. 0 mesmo fenômeno foi relatado por 

GIFFORD (1963). 

O período lunar influenciou na época da fecundação e desova. 

GIFFORD (1963), também relatou que no sul da Flórida, as desovas ocorriam 

em oscilações com as fases lunares ou duas vezes mensalmente. 

As maiores incidências de fêmeas ovigeras foram para lua minguante e 

as menores para lua nova  (Fig.  6) e, para desova, a maior quantidade de 

fêmeas ovigeras foi para lua crescente e os menores para lua nova e 

minguante (Fig.3). 

Os valores percentuais para ocorrências de fêmeas ovigeras em 

relação ás fases de lua minguante, crescente, cheia e nova foram: 76,66%, 

16,66%, 3,33% e 3,33%, respectivamente. Para desova, os resultados foram: 

lua crescente, 45%; cheia, 33%; nova e minguante, 11%. 

Este fato pode auxiliar na elaboração de um cronograma de captura das 

fêmeas minimizando o  stress  (pela menor permanecia nos tanques) e 

influenciando consequentemente na qualidade das larvas. 

3.3 —  Cultivo  larval 

A salinidade fortemente afetou a sobrevivência das larvas. Nenhuma 

larva mudou para o 2° estágio nas salinidades de 10 a 15°/00. 

Sucesso na metamorfose zoea —*megalopa ocorreu para as salinidades 

de 20 e 25%0, onde nessas mesmas condições, ocorreu muda 

megalopa--41 luvenil. Nestes dois tratamentos, as larvas metamorfosearam 

para megalopa após o 22° e 25° dia de cultivo, respectivamente, em um 

período médio de 47 dias e de megalopa até juvenil com 54 até 65 dias a partir 

da data de eclosão (Tabela 1). 
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Figura 6 - Percentagem de desova de fêmeas de guaiamum, 
C. guanhumi, em laboratório, de acordo com as fases da lua. 

Figura 7 - Percentagem de fêmeas de guaiamum, C. guanhumi, que 
tornaram-se ovadas em laboratório, no período de 03/11/99 a 12/00. 
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Tabela 1. Resultados médios do cultivo  larval  de Cardisoma guanhumi em 
aquários de 10L nas salinidades: a) 10 a 15%0 e b) 20 a 25%). 

Estágio  larval  Período intermuda Acunnulativo Sobrevivência 
(dias) (dias) (%) 

a) 10 a 15%0 
1° 6 6 50 

2° Não encontrado 13 25 

b) 20 a 25%0 
10 5 5 100 

2° 6 11 100 

30 6 17 100 

4° 5 22 100 

50 7 29 70-80 

Megalopa 18 47 0,4-1 

1° juvenil 7 54-65 0,1-1 

Em trabalhos anteriores, obteve-se, em raras ocasiões, metamorfose 

para megalopa em salinidades de 30 a 35°/00, não sendo possível obtenção 

para 1 juvenil (ABRUNHOSA, dados não publicados). 

Durante o cultivo, foram observados 5 estágios larvais e 1 de megalopa, 

confirmando a descrição de COSTLOW & BOOKHOUT (1968) porém, os 

referidos autores não citaram a duração de cada estágio  larval,  enfatizando 

apenas as suas características morfológicas. 

A duração dos cinco estágios larvais até megalopa foram listadas como 

segue: zoea I até zoea II (do 10  ao 50  dia de cultivo), zoea II até zoea Ill (do 5° 

ao 10° dia de cultivo), zoea  III  até zoea IV (do 10° ao 15° dia de cultivo), zoea 

IV até zoea V (do 15° ao 19° dia de cultivo), de zoea V até megalopa (do 19° 

ao 25° dia de cultivo para 20%0 e do 19° ao 22° para 25%0), de megalopa ao 10 

juvenil (do 22° ao 32° dia de cultivo, para os dois ensaios). 

Os comprimentos  (CC)  das carapaças das larvas para cada instar zoea 

foram em média de:1° 0,65mm, 2° 0,95mm, 3° 1,14mm 4° 1,19mm, 5° 1,42mm 

e megalopa 1,75mm. 0 desenvolvimento entre os diversos estágios larvais de 

zoea foi heterogêneo. 
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As larvas foram alimentadas, em todos os tratamentos, com náuplio de 

Artemia. Microalga Tetraselmis sp foi adicionada ao cultivo. A temperatura e  pH  

foram em média 28°C (± 1°C) e 8,03 (± 0,08). Em relação aos demais estágios, 

não foi possível coletar amostras em decorrência do pequeno número de larvas 

vivas. 

Quanto ao comportamento das larvas, observou-se, inicialmente, que 

ocupavam a linha d'água ou ficavam perto das paredes do aquário nos três 

primeiros estágios de zoeae. Nos estágios restantes, verificou-se maior 

permanência no fundo dos aquários, principalmente em forma de grupos. 

3.4 — Crescimento e comportamento de juvenis 

No inicio, foram obtidos 25 juvenis a partir de cultivo grupal, que foram 

acomodados em aquários de 10L contendo água com salinidade entre 20 e 

25°/00. Posteriormente, foram colocadas pedras no substrato para fixação dos 

animais. Juvenis já no 4° e 5° instars foram transferidos para um outro aquário 

cujo substrato foi preenchido parte com areia (h = 6cm) e uma lâmina d'água 

com aproximadamente 2 cm. 

No momento em que os juvenis foram transferidos para este aquário 

rapidamente fizeram tocas. Os juvenis eram alimentados com pedaços de 

bivalve Brachydontes sp. No decorrer do cultivo o número de juvenis diminuiu 

para oito em decorrência de canibalismo. 

Ao final, restaram 5 indivíduos, que já em 11° instar, foram acomodados 

em aquários de 100 L, com divisórias, contendo areia e um recipiente plástico 

com água à salinidade entre 15 e 20°/00. Observou-se que, todo alimento 

administrado era consumido pelos animais, principalmente molusco bivalve. 

Antecedendo muda, os juvenis permaneciam enterrados e até rejeitavam 

o alimento. Foram observadas três fases de coloração durante o seu 

desenvolvimento, esbranquiçado —> levemente amarronzado —> azul. A partir 

do 9° instar os indivíduos fixaram coloração azul típica da espécie. 
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Os comprimentos da carapaça  (CC)  foram em média, para cada instar: 

1° 2,13mm, 2° 2,52mm, 3° 3,25mm, 4° 3,96mm, 50  5,07mm, 6° 6,13mm, 7° 

7,04mm, 8° 7,67mm, 9° 9,13mm, 10° 10,05mm, respectivamente (Tabela 2). 

Para essas medições, utilizou-se lente micrométrica. 

Em relação ao cultivo individual, obteve-se êxito até o 100  instar, cujo 

comprimento médio de 10,5 cm (num período >190 dias) ao contrário daqueles 

cultivados em grupo, cujo valor médio foi de 10,05 mm. 

Tabela 2 — Comprimento médio e o período de intermuda de juvenis de 
guaiamum, C. guanhumi cultivado em laboratório. 

Período intermuda 
(dias) 
3-12 

Juvenil 

1° 

2° 

30 

4° 

50 

6° 

70 

8° 

90 

10° 

Comprimento 
(mm) 
2,13  

2,52 

3,25 

3,96 

5,07 

6,13 

7,04 

7,67 

9,13 

10,5 

3 — 6 

5-11 

3 —27 

16 — 32 

23 —32 

34— 36 

31 — 35 

15 —44 
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3.5 —  Desenvolvimento  gonadal  

Uma vez que são escassas as informações sobre C. guanhumi, 

procurou-se comparar os resultados obtidos com aqueles encontrados para U. 

cordatus (MOTA ALVES, 1975). 

Um total de 141 espécimes foram analisados ao longo de 12 meses (72 

fêmeas e 69 machos) em relação ao desenvolvimento  gonadal.  Comprimentos 

da carapaça  (CC)  variaram entre os machos, de 4,06 a 5,93cm e nas fêmeas 

de 4,09 a 7,33cm. 

Feita a biometria, os indivíduos eram abertos, possibilitando a 

observação das características morfológicas do sistema reprodutor. 

A coleta do material era realizada de 15 em dias 15 dias em virtude da 

disponibilidade de tempo para análise e/ou mesmo devido à falta de animais no 

comércio local, ocasionando, muitas vezes, um período ainda maior de uma 

coleta a outra. 

Ao longo de 12 meses (março de 2001 a fevereiro de 2002), observou-

se heterogeneidade no desenvolvimento  gonadal,  para ambos os sexos. 0 

comprimento dos animais é muito importante para definir a primeira maturação 

sexual. 

A anatomia macroscópica foi estudada no momento em que os animais 

eram amostrados. O sistema reprodutor masculino é composto de dois 

testículos, unidos entre si por uma ponte transversal, em forma da letra H que, 

vistos dorsalmentes, se ligam a dois espermodutos (cada um). Estes, se 

comunicam com os canais deferentes, que terminam no pênis. Entre o 

espermodutos e os canais deferentes, existem as glândulas anexas. 

Os testículos se encontram revestidos pelos tecidos do hepatopâncreas 

e, ao longo do estádio de desenvolvimento, suas dimensões e coloração 

variam. Quando imaturos, são transparentes, tornando-se esbranquiçados a 

partir do progresso maturativo. Os espermodutos emergem da massa do 

hepatopâncreas, à altura do estômago, possuindo trajeto sinuoso. Os canais 

deferentes seguem mais ou menos em linha reta. 
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0 sistema reprodutor feminino é constituído de dois ovários, dois 

ovidutos e dois receptáculos seminais, ou espermotecas. 

Os ovários ocupam a posição dorsal à glândula digestiva, se 

comunicando à altura da parte anterior do estômago e se dirigindo para a parte 

posterior do cefalotórax, aproximando-se da forma da letra H, por existir uma 

comissura transversal, que se situa entre e o estômago e o coração, que 

interliga os dois ovários. Características similares ao sistema reprodutor de U. 

cordatus, como é relatado por MOTA ALVES (1975) e NAKAMURA (1979). 

MOTA ALVES (1975), que analisou morfologicamente o aparelho 

reprodutor masculino e feminino, e o ciclo sexual do caranguejo-uçá, U. 

cordatus, através de análises histológicas, dividiu os estádios de maturação  

gonadal  em número de três para machos e em número de cinco paras fêmeas, 

cujos resultados indicaram ser total a desova para esta espécie e que o ciclo 

sexual dos machos é mais lento que o das fêmeas. 

NAKAMURA (1979), observou o tamanho, coloração, transparência, 

consistência e também a presença ou não de óvulos visíveis a olho nu. 

Descreveu o desenvolvimento dos ovocitos, que foram divididos em quatro. Ao 

contrário de MOTA ALVES (1975), considerou apenas quatro estádios de 

desenvolvimento dos ovários. 

0 tamanho e a coloração dos ovários variam de acordo com o grau de 

maturidade  gonadal.  Quando imaturos, se apresentam finos e de coloração 

esbranquiçada, passando a amarelados, alaranjados e escurecendo a medida 

que progridem.  

Proximo  à postura dos óvulos, apresentam-se mais desenvolvidos e de 

coloração alaranjado escuro e, facilmente se esfarelam na dissecação. 

Observações que estão de acordo com aquelas relatadas por MOTA ALVES 

(1975) para U. cordatus. 

Observando-se as variações morfológicas que as gônadas de 

guaiamum, C. guanhumi sofreram, principalmente em se tratando dos ovários, 

utilizou-se a mesma escala de maturidade como é descrita por NAKAMURA 

(1979), visto que é possível observar transições evidentes de um estádio a 

outro. A tabela 3 mostra as ocorrências relativas de machos e fêmeas de 

guaiamum no ao longo dos anos 2001 e 2002. 
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Tabela 3 - Ocorrências relativas de machos e fêmeas de guaiamum, nos 

diversos estádios de maturação sexual no período de março de 

2001 a fevereiro de 2002, capturados no município de Paracuru- 

CE.  

Meses  Machos  Fêmeas 
Estádios Total  Estádio Total 

I II Ill  Ne  n % I 1 E M D  Ne  n % 

Jan - 100,0 - - 3 100 - 20,0 40,0 40,0 - 5 100 

Fey 37,5 12,5 50,0 - 8 100 37,5 12,5 12,5 37,5 - 8 100 

Mar - - - 100,0 3 100 - 40,0 - - 60,0 5 100 

Abr - 33,3 22,2 44,5 9 100 - 38,5 - 7,7 53,8 13 100 

Mai - 54,5 18,2 27,3 11 100 33,4 66,6 - - - 7 100 

Jun - 1 9,0 91,0 - 11 100 57,1 28,5 - 14,3 1 - 7 100 

Jul - - 100,0 - 5 100 - - - - 100,0 1 100 

Ago - 25,0 75,0 - 4 100 - 50,0 - 50,0 - 4 100 

Set 12,5 - 75,0 12,5 8 100 33,3 22,2 - 33,4 - 9 100 

Out 20,0 40,0 40,0 - 5 100 - - 100,0 - - 4 100 

Nov 100,0 - - - 2 100 11,1 - 44,5 33,3 11,1 9 100 

Dez*  - - -  - - - - - - - - - 

e Período em que não foi possível a aquisição de material em virtude de falta 

de matéria- prima no comércio local. 

• Ne - Nenhuma Onada encontrada 
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Para as análises macroscópicas dos ovários, estabeleceu-se os 

seguintes estádios: 

Estádio I — Nessa fase desenvolvimento, os ovários apresentam-se 

como tubulos finos e delgados, de coloração pardacenta, de dissecação um 

tanto difícil. 

Estádio E — Gônadas em maturação, apresentando coloração variada, 

desde amarelo claro até alaranjado, em virtude da deposição de vitelo e mais 

desenvolvidos que o estádio I. 

Estádio M — Ovários maduros foram encontrados bastante maduros, 

apresentando coloração escura e pouco resistentes, uma vez que se 

fragmentavam facilmente ao toque. 

Estádio D — Os ovários nessa fase de desenvolvimento têm aspecto 

semelhante ao relatado no estádio, porém, sua consistência é bem mais 

flácida, sendo um pouco mais desenvolvidos. Neles ainda é possível encontrar 

resíduos de óvulos, visíveis quando analisados macroscopicamente. 

As analises preliminares mostraram que o ovário inicia o seu 

desenvolvimento a partir do mês de setembro, alcançando picos entre os 

meses de outubro e janeiro, iniciando regressão a partir de fevereiro  (Figs.  8, 9, 

10 e 11). 

Os resultados iniciais concluem que, provavelmente, as fêmeas 

começam a se esconder em galerias para sofrerem processo de ecdise a partir 

dos meses de março, se estendendo até agosto, quando seus ovários já 

reiniciaram processo de amadurecimento. 

Para análise macroscópica das gônadas dos machos, estabeleceu-se 

os seguintes estádios: 

Estádio I — E caracterizado por gônadas transparentes e filiformes, com 

espermodutos de trajeto fracametne sinuoso e glândulas anexas de pequeno 

diâmetro. 

Estádio II — Os testículos, assim como os espermodutos, de trajeto 

bastante sinuoso e as glândulas anexas, são túrgidos e de coloração 

esbranquiçada. 

Estádio Ill — as gemadas são pouco volumosas, flácidas e de coloração 

pardacenta. Os espermodutos e glândulas anexas possuem menor diâmetro 

que o estádio II. 



MENDES. L. N. Reprodu0o, cultivo  larval  c desenvolvimento 22 

As análises iniciais mostraram que é possível encontrar g6nadas 

maduras quase o ano todo porém, os dois maiores picos foram registrados 

entre os meses de abril e maio e dezembro a janeiro  (Fig.  12, 13 e 14). 

Os resultados preliminares sugerem investigações futuras sobre o 

desenvolvimento  gonadal  de machos e fêmeas de guaiamum, a fim de se 

estabelecer o período correto de sua reprodução, criando subsídios para 

captura sustentável, uma vez que o aparecimento de fêmeas ovadas coincide 

com o período de intensa captura para fins de consumo, evitando assim, a 

reposição do estoque natural. 
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Figura 8 - Ocorrências de ovários de fêmeas de guaiamum, C. Guanhumi em 
Estádio I, ao longo dos anos 2001-2002. 
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Figura 9- Ocorrências de ovários de fêmeas de guaiamum, C. guanhumi em 
Estádio E, ao longo dos anos 2001-2002. 
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Figura 10- Ocorrências de ovários de fêmeas de guaiamum, C. gunahumi, em 
Estádio M ao longo dos anos 2001-2002. 

Figura 11 - Ocorrências de ovários de  Mt-fleas  de guaiamum, C. guanhumi em estádio 
D, ao longo dos anos 2001-2002. 
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Figura 12 -Valores percentuais para ocorrência de g6nadas de machos de 
Guaiamum, C. guanhumi no estádio I, ao longo dos anos 2001-2002. 
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Figura 13 - Valores percentuais para ocorrência de g6nadas de guaiamum, 
C. guanhumi no estádio II, ao longo dos anos 2001 2002. 
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Figura 14- Valores percentuais de ocorrência de gônadas de machos de guaiamum, 
C. guanhumi, no estádio  III,  ao longo dos anos 2001 2002. 



MENDES, L. N. Rcproduçilo, cultivo  larval  c desenvolvimento 27 

4. CONCLUSÕES 

✓ Observou-se que o guaiamum realmente possui hábitos noturnos, uma vez 

que eram observados fora das tocas feitas na areia no final da tarde, inicio 

da noite; 

✓ Em relação ao alimento colocado, aceitaram a ração porém, quando 

misturada á cenoura e folhas de alface, a aceitação era maior; 

• Observou-se o aparecimento de necroses no corpo dos reprodutores 

porém, não foi possível realizar investigações minuciosas; 

✓ 0 aparecimento de fêmeas ovigeras nos tanques de reprodutores pode ter 

ocorrido devido as mesmas já terem sido fecundadas no ambiente natural, e 

terem chegado ao laboratório com espermoteca presa ao abdome; 

✓ As fases lunares influenciaram tanto no aparecimento de fêmeas ovigeras, 

como também na desova. A maior incidência de fêmeas ovigeras foi na lua 

minguante e desovas na lua crescente; 

✓ 0 potencial reprodutivo obtido através de regra de três simples para três 

fêmeas de guaiamum, foi média de 250.000 ovos. 

✓ A salinidade ideal para o êxito na larvicultura de guaiamum deve estar entre 

20 e 25%0; salinidades abaixo de 20%0 não são recomendadas; 

✓ As pesquisas mostraram que é possível a obtenção de juvenis em 

condições de laboratório porém, o canibalismo entre os animais é evidente; 

✓ 0 crescimento individual de juvenis evita que ocorra canibalismo entre os 

espécimes. Nesse caso, o alimento poderá solucionar esses problema; 
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✓ As análises macroscópicas foram realizadas ao longo de 12 meses. A 

coleta de material muitas vezes era efetuada de 15 em 15 dias em virtude 

de falta de matéria prima e/ou disponibilidade de tempo; 

✓ Observou-se três estádios maturativos para os machos e quatro para 

fêmeas, seguindo-se o esquema feito por NAKAMURA (1979), 

considerando-se I= imaturo; E= em maturação; M= maduro e D= desovado; 

✓ As resultados preliminares sobre a reprodução do guaiamum nos 

mostraram que para fêmeas, o seu desenvolvimento inicia a partir do mês 

de setembro, alcançando picos entre outubro e dezembro. A partir de 

janeiro, o ovário inicia processo de regressão. 

✓ Para os machos, observou-se gônadas maduras quase o ano todo porém, 

os maiores picos foram entre os meses de abril a maio e dezembro a 

janeiro. 

✓ Novas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento  gonadal  de machos e 

fêmeas de guaiamum deverão ser realizadas, a fim de se estabelecer o 

período correto de fecundação e desova das fêmeas, proporcionando, 

assim, captura sustentável destes animais. 
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