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Resumo: O estudo teve como objetivo verificar o desenvolvimento larval do camarão de água doce 
Macrobrachium carcinus em diferentes salinidades. As salinidades utilizadas foram 0,0 ‰, 5,0 ‰, 
10,0 ‰, 15,0 ‰ e 20,0 ‰, com monitoramento diário de oxigênio dissolvido (concentração e 
saturação) e temperatura, não sendo observado variação significativa entre as médias. A salinidade 
com melhor desempenho foi de 20‰, com melhor crescimento, menor mortalidade e 
desenvolvimento larval mais completo atingindo o estagio ZOEA 9. Concluindo que a salinidade de 
20‰ é a pode ser considerada melhor para a larvicultura desta espécie de camarão. 
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 INTRODUÇÃO 
 
O gênero Macrobrachium contém mais de 120 
espécies e ocorre nas regiões tropicais e 
subtropicais de todo o mundo segundo 
VALENTI, 1987, citado por Márcia et.al 
Nas Américas, o camarão-pitu, ou 
simplesmente pitu, Macrobrachium carcinus, 
possui posição invejável como espécie 
cultivável em função de seu grande porte e de 
sua fecundidade (COELHO, 1982) 
A produção de M. carcinus tem sido explorada 
comercialmente através da pesca artesanal 
em diversos países. Porém, esta atividade tem 
declinado devido à poluição, a destruição de 
ecossistemas naturais e a sobrepesca 
causada pela sua utilização na gastronomia 
segundo Lobão & Rojas (1985) citados por  
Pereira (2006). 
A principal desvantagem para criação 
comercial do M. carcinus reside no seu longo 
desenvolvimento larval. O cultivo de pós-
larvas continua ainda sendo o principal 
empecilho para a produção em larga escala. 
Alguns autores atribuem ao pitu certas 
características que dificultam seu cultivo, 
como: canibalismo, agressividade, fuga dos 
viveiros e crescimento lento (quando 
comparado com M. rosenbergii) (VALENTI et 
al., 1998), além de problemas com a 
salinidade ideal na larvicultura. 
Diante do exposto torna-se necessário o 
estudo em verificar a salinidade ideal para a 

larvicultura da espécie Macrobrachium 
carcinus. 
 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O experimento foi conduzido por 45 dias no 
laboratório de carcinicultura do IFES – 
Campus de Alegre; os resultados foram 
obtidos por meio de fotografias tiradas 
diariamente das parcelas. Foi observada a 
mortalidade e desenvolvimento larval das 
larvas nas salinidade de 0,0 ‰, 5,0 ‰, 10,0 
‰, 15,0 ‰ e 20,0 ‰ e alimentadas com 
nauplios de Artemia salina. 
Na salinidade 0‰ as 200 larvas colocadas em 
cada parcela  vieram a óbito total nas 4 
repetições no 4º dia de experimento e sua 
metamorfose nos estágios ZOEA não passou 
da 1º  fase; os parâmetros de qualidade de 
água foram aferidos durante todo o 
experimento com oxigênio dissolvido (OD), 
saturação (S), temperatura (T) obtendo como 
médias 7,26±1,32mg/L,95,32±15,35%, 
26,62±0,05ºC, respectivamente.  
Na salinidade de 5‰ a morte total da larvas 
nas parcelas se deu no 7º dia de experimento 
e sua metamorfose chegou ate o estagio de 
ZOEA 2; os parâmetros de qualidade da água 
obtiveram médias de 7,38±1,18mg/L (OD), 
92,13±6,96% (S), 27,8±0,79ºC(T).  
Na salinidade de 10‰, onde as larvas 
atingiram o 4º estagio de ZOEA sendo que a 



 

 

morte total nas parcelas ocorreu no 15º dia de 
experimento sendo assim pode-se ver um 
avanço em relação aos outros dois 
tratamentos, as médias de qualidade de água 
foram 5,87± 0,77mg/L (OD), 84,98±8,53% (S), 
28,9±0,82ºC (T). 
Com o aumento da salinidade dos tratamentos 
as parcelas onde a salinidade foi de 15‰ 
tiveram um resultado melhor em relação às 
três salinidades anteriores; as médias na 
qualidade de água se mantiveram nos 
mesmos níveis dos outros níveis de 
salinidade, sendo de 6,39±0,88mg/L (OD), 
92,56±11,56% (S) e 28,1±0,79ºC (T).A 
mortalidade total nas parcelas onde a 
salinidade era de 15‰ ocorreu no 32º dia de 
experimento atingindo a 7ª metamorfose da 
fase larval chegando assim ate o estagio 
ZOEA 7.  
As parcelas onde a salinidade foi de 20‰ 
obtiveram o melhor resultado dentre os 
parâmetros de qualidade de água não variou 
muito comparado com as outras salinidades, 
sendo de 6,23±1,11mg/L (OD), 93,71±9,04% 
(S) e 28,1±0,84ºC (T); a temperatura média 
deste tratamento foi igual a do tratamento com 
15‰. Nesta salinidade ouve uma 
sobrevivência de 80% nas parcelas, durante o 
experimento o desenvolvimento das larvas foi 
acompanhado diariamente e foi observado um 
crescimento de tamanho das larvas superior 
as outras salinidades com isso as larvas das 
parcelas de 20‰ chegaram ate a 
metamorfose de ZOEA 9. 
Moreira et al. (1986) citado por Nylander 
(2007) verificaram a sobrevivência em 
larviculturas de Macrobrachium amazonicum 
realizadas com salinidades entre 0 e 30‰, 
quando observaram maiores taxas entre 12 e 
18‰, estas foram alimentadas com náuplios 
de Artemia, assim como no trabalho 
apresentado as larvas foram alimentadas com 
náuplios de Artemia. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que a produção de larvas viáveis 
ao cultivo da espécie M. carcinus é viável, mas 
necessita maiores estudos sobre alimentação, 
comportamento e parâmetros ambientais. 
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