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Foi realizado o levantamento da composição específica e da distribuição da fauna de 

camarões de água doce (Crustacea: Decapoda) do estado de Roraima. O trabalho teve como 

base os espécimes depositados no acervo carcinológico das coleções do Museu Integrado de 

Roraima (MIRR), Boa Vista, e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

Manaus. O material examinado é originário de expedições científicas realizadas por 

pesquisadores do INPA e do MIRR nos municípios de Normandia, Bonfim, Alto Alegre, Boa 

Vista, Amajarí, Cantá, Pacaraima, Caracaraí, Mucajaí e Iracema, e de coletas adicionais 

realizadas no período de abril de 2014 a abril de 2015 em rios, igarapés, lagos e poças 

(veredas de buritis) nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim e Cantá, na região do 

lavrado, bem como em áreas de floresta, em rios e em igarapés de 1ª e 2ºordens, nos 

municípios de Pacaraima, São Luís do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, Rorainópolis e 

parte da região do baixo rio Branco (Terra Preta e Caicubi), localizada no município de 

Caracaraí. Foram identificadas duas subordens, Pleocyemata e Dendobranchiata, três famílias, 

Palaemonidae, Euyrhynchidae e Sergestidae, cinco gêneros, Macrobrachium, 

Pseudopalaemon, Palaemon, Euryrhynchus e Acetes,e 14 espécies, das quais 10 foram 

registradas pela primeira vez no estado de Roraima: Macrobrachium ferreirai, 

Macrobrachium sp., Palaemon yuna, Pseudopalaemon chryseus, Pseudopalaemon gouldingi, 

Pseudopalaemon sp.¸ Euryrhynchus amazoniensis, Euryrhynchus burchelli; Euryrhynchus 

wrzesniowskii e Acetes paraguayensis. Quarto espécies, Macrobrachium amazonicum, 

Macrobrachium nattereri, Macrobrachium brasiliense e Macrobrachium jelskii, tiveram 

novas ocorrência registradas para o estado. A distribuição de camarões de água doce em 

Roraima abrange quatorze dos quinze dos municípios, ocorrendo em dezesseis bacias e sub-

bacias, habitando ambientes dos ecossistemas aquáticos do lavrado, da floresta de terra firme 

e da floresta alagada. É fornecida uma chave de identificação para as famílias, gêneros e 

espécies registradas para o estado, baseada nos caracteres morfológicos de mais fácil 

visualização para identificação das espécies. 

 

Palavra-chave: Amazônica, taxonomia, Palaemonidae, Euryrhynchidae, Sergestidae. 
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It was made to survey the specific composition and distribution of freshwater shrimp fauna 

(Crustacea: Decapoda) in the state of Roraima. The work was based on specimens deposited 

in carcinologic collection of the Integrated Museum of Roraima (MIRR), Boa Vista, and the 

National Institute of Amazonian Research (INPA), Manaus. The examined material originates 

from scientific expeditions conducted by researchers from INPA and MIRR in Normandy 

municipalities, Bonfim, Alto Alegre, Boa Vista, Amajarí, Cantá, Pacaraima, Caracaraí 

Mucajaí and Iracema, and additional samples taken in April period 2014 to April 2015 in 

rivers, streams, lakes and ponds (buritis of paths) in the municipalities of Boa Vista, Alto 

Alegre, Bonfim and Cantá the savannah region as well as in forest areas, rivers and streams of 

1
st
 and 2

nd 
order creeks in the municipalities of Pacaraima, Sao Luis Anauá, São João da 

Baliza, Caroebe, Rorainópolis and part of the lower Rio Branco region (Terra Preta and 

Caicubi), located in the municipality of Caracaraí. Two suborders were identified 

Pleocyemata and Dendobranchiata, three families, Palaemonidae, Euyrhynchidae and 

Sergestidae five genres, Macrobrachium, Pseudopalaemon, Palaemon, Euryrhynchus and 

Acetes, and 14 species, 10 of which were registered for the first time in the state of Roraima: 

Macrobrachium ferreirai, Macrobrachium sp., Palaemon yuna, Pseudopalaemon chryseus, 

Pseudopalaemon gouldingi, Pseudopalaemon sp.¸ Euryrhynchus amazoniensis, Euryrhynchus 

burchelli, Euryrhynchus wrzesniowskii and Acetes paraguayensis. Three species, 

Macrobrachium amazonicum, Macrobrachium nattereri, Macrobrachium brasiliense and 

Macrobrachium jelskii, had recorded new occurrence in the state. The distribution of 

freshwater shrimp in Roraima covers fourteen of the fifteen municipalities, occurring in 

sixteen basins and sub-basins, living environment of aquatic ecosystems issued, the upland 

forest and swamp forest. It provided an identification key to the families, genera and species 

recorded for the state, based on morphological characters easier viewing for species 

identification. 

 

Keyword: Amazon, taxonomy, Palaemonidae, Euryrhynchidae, Sergestidae 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O domínio amazônico é considerado um dos mais ricos em diversidade biológica do 

planeta devido à sua extensa área geográfica, à complexa história geológica e à 

heterogeneidade de habitat, que inclui rios, igarapés, igapós, lagos, várzeas, terra firme, matas 

de galerias, savanas, campinas e campinaranas (Sioli 1991). Porções significativas dessa 

grande extensão territorial ainda não foram inventariadas (Agostinho et al. 2005; Menin 

2010), resultando em lacunas de conhecimento sobre a composição específica e distribuição 

da biodiversidade na região amazônica (Araújo et al. 2011), que inclui os crustáceos 

decápodes em geral, e os camarões em especial. 

Os camarões de água doce estão amplamente distribuídos nas águas interiores da 

América do Sul, e podem ser divididos em dois grupos informais: o das espécies litorâneas, 

cujo ciclo vital depende de águas salobras para ser completado; e o das espécies continentais, 

cujo desenvolvimento se completa inteiramente em água doce (Rodríguez 1981). 

Representantes de dois grandes grupos de camarões estão presentes nas bacias hidrográficas 

sul-americanas. A infraordem Caridea abrange os camarões das famílias Palaemonidae, que 

incluim os gêneros Macrobrachium Bate, 1868, Palaemon Webber, 1795 e Pseudopalaemon 

Sollaud, 1911, e os da família Euryrhynchidae, que inclui o gênero Euryrhynchus, Miers 1877 

(Holthuis 1952; Melo 2003; De Grave e Ashelby 2013). A infraordem Dendobranchiata por 

sua vez abrange os camarões da família Sergestidae que, nas águas continentais sul-

americanas, inclui apenas duas espécies do gênero Acetes H. Milne Edwards, 1830. 

Os camarões de água doce são encontrados em diversos ecossistemas aquáticos, sejam 

em rios, igarapés, lagos ou áreas alagadas (Odinetz-Collart 1993; Magalhães 2002; García-

Dávila e Magalhães 2003; Magalhães 2009; Magalhães e Pereira 2007), constituindo-se em 

um grupo importante para o ecossistema, sua diversidade e biomassa são essenciais na 

manutenção da estrutura trófica, na qual se inserem em diferentes níveis, seja como 

herbívoros, predadores de grupos de outros invertebrados ou como presas de peixes, aves, 

répteis, quelônios e mamíferos aquáticos, além de serem considerados bioindicadores dos 

sistemas aquáticos (Kensley e Walker 1982; Walker e Ferreira 1985; Walker 1987, 1992; 

Vieira 2003; Albertoni e Palma-Silva 2010).  

Vários estudos sobre a taxonomia e distribuição geográfica dos camarões de água doce 

da Amazônia estão disponíveis na literatura carcinológica. Esses estudos foram revisados por 
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Melo (2003), destacam-se as monografias de Holthuis (1951, 1952), com a revisão das então 

subfamílias Euryrhynchinae e Palaemoninae, os trabalhos de Holthuis (1966), Magalhães 

(2002); García-Dávila e Magalhães (2003), Pileggi et al. (2013) e Pimentel e Magalhães 

(2014), as contribuições de Kensley e Walker (1982) e Carvalho et al. (2014) com descrições 

de algumas novas espécies e ampliando área de distribuição de várias espécies para a bacia 

amazônica. 

O estado de Roraima está localizado na borda do domínio morfoclimático amazônico 

(Ab’Sáber 1977), e é,  formado por duas grandes paisagens: as áreas de florestas ou matas; na  

região norte, noroeste, sudoeste, sudeste com florestas de terra firme. Ao sul apresenta 

caracteristicas de floresta amazônica, com terra firme e áreas inundadas (várzeas e igapós), 

restritas às áreas próximas ao rio Negro (Ferreira et al. 2007. E, a área aberta 

(aproximadamente 40.000 km²), localizada na região norte-nordeste do estado, conhecida 

localmente como lavrado, termo adotado por vários autores para denominar as áreas abertas 

ou savana (Heyer 1994; Nascimento, 1998; Vanzolini e Carvalho 1991; Barbosa et al. 2007; 

Carvalho e Carvalho 2012). 

A rede hidrográfica de Roraima é muito ampla. O estado é banhado em quase toda a 

sua totalidade pela bacia hidrográfica do rio Branco, a qual possui uma área de 204.640 Km², 

tendo aproximadamente 5% desta localizada na vizinha Guiana (Freitas 2001; Ferreira et al. 

2007). Apesar dessa vasta rede hidrográfica, registros de camarões de água doce no estado são 

quase que totalmente desconhecidos na literatura carcinológica e só muito recentemente 

ocorrências documentadas de algumas espécies foram publicadas por Pileggi et al. (2013), 

Castro e Silva (2013) e Cavalcante e Castro (2014).  

Outras poucas menções existentes para Roraima foram feitas em trabalhos de 

compilação de fauna (Ramos-Porto e Coelho 1998; Melo 2003), sem a devida referência ao 

material testemunho, o que impediu a verificação e confirmação da presença de camarões em 

território roraimense. 

Ramos-Porto e Coelho (1998) foram provavelmente os primeiros a mencionar a 

presença de uma espécie de camarão em Roraima, ao listarem o estado na distribuição 

geográfica de Macrobrachium nattereri (Heller, 1862) em um catálogo faunístico. Contudo, 

como os autores não documentaram esse registro, não é possível confirmar tal ocorrência. 

Situação similar pode ser encontrada no capítulo de Melo (2003), que apenas 

relacionou a presença de M. ferreirai Kensley e Walker, 1982 e M. nattereri no estado. 
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Porém, em nenhuma das revisões mais abrangentes sobre a fauna de camarões da Amazônia 

(Holthuis 1951, 1952, 1966; Kensley e Walker 1982) foram mencionados espécimes 

procedentes de Roraima.  

É somente em Pileggi et al. (2013) que foi publicado o primeiro registro documentado 

da ocorrência de camarões em Roraima e, mesmo assim, apenas um lote de uma espécie, o M. 

amazonicum (Heller 1862), registrado para Marará, paraná Fachada, bacia do rio Branco. 

Esses autores consideraram as ocorrências de M. ferreirai e M. nattereri como duvidosas 

devido à falta de referência a espécimes testemunhos. Castro e Silva (2013) documentaram a 

ocorrência de M. brasiliense (Heller 1862), M. nattereri, M. inpa (Kensley e Walker 1862), 

além de três morfoespécies de Macrobrachium, no igarapé Perdido, no município de Mucajaí, 

e Cavalcante e Castro (2014) registraram a ocorrência da espécie M. jelskii (Miers, 1877), em 

açudes de pisciculturas de tambaqui (Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)) no município 

de Alto Alegre. Contudo, os autores não fizeram qualquer referência ao material testemunho e 

ao local em que o mesmo possa ter sido depositado. 

Esses trabalhos, bem como os relatos preliminares apresentados por Castro-Guterres e 

Guterres (2008a, 2008b), indicaram que a fauna de camarões de Roraima ainda é pouco 

conhecida. A riqueza dos ambientes aquáticos que compõem os ecossistemas do lavrado e das 

áreas de florestas do estado nos sugere que essa fauna deva ser muito mais diversa do que 

indicam os dados atualmente disponíveis.  

Devido à rápida deterioração dos ambientes aquáticos, a perda de diversidade 

biológica vem constituindo-se em uma questão preocupante, pois, avalia-se que haveria a 

possibilidade de que parcela significativa dessa biodiversidade venha se perder sem ao menos 

ter sido catalogada pela ciência (Carvalho 2009). A deterioração desses ambientes, que vem 

sendo acelerada pelo desmatamento, pelas alterações nos padrões de drenagem das bacias e 

pela poluição, poderia estar contribuindo para uma eventual perda da diversidade dos 

decápodes (Melo et al. 2007). 

No estado de Roraima, em particular, ocorre o avanço do desmatamento em áreas de 

florestas e do lavrado que não se encontram em áreas de preservação (Fearnside 1997; 

Barbosa et al. 2007). É indispensável mencionar que, nos últimos anos, o desmatamento vem 

ocorrendo também em áreas de Unidade de Conservação em decorrência de grilagem de terras 

e garimpo ilegal, em sua grande maioria, localizado em terras indígenas. O desmatamento de 

áreas abertas ou de floresta tem levado a um crescente assoreamento dos rios, igarapés e 
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lagos, acarretando a perda de habitat e microhabitat, resultando na diminuição de várias 

espécies de animais (Meneses 2006; Ferreira et al. 2007). 

Devido às poucas informações sobre a fauna de camarões em Roraima, sabendo-se, da 

grande diversidade de ambientes aquáticos, existentes nesse estado, como lagos, veredas de 

buritis, alagados, igarapés e rios. Estes locais têm uma heterogeneidade de habitat e 

microhabitat propícios para o desenvolvimento da fauna de camarões em áreas abertas e 

floresta, ciente de que há a necessidade de criar um banco de dados representativo sobre esse 

grupo em comparação a outros estados da região norte (Holthuis 1951, 1952, 1966; Kensley e 

Walker 1982; Pileggi et al 2013; Pimentel e Magalhães 2014).  

Em Roraima, o conhecimento documentado sobre camarões de água doce só ocorreu 

recentemente com o registo do gênero Macrobrachium, ficando uma grande lacuna sobre o 

conhecimento das espécies de camarões que ocorrem (Pillegi et al. 2013; Castro e Silva 2013; 

Cavalcante e Castro 2014). Este estudo, portanto, teve como objetivo conhecer a composição 

taxonômica e a distribuição geográfica da fauna de camarões de água doce do estado de 

Roraima. Os resultados deste estudo serão relevantes na elaboração de um plano regional 

sobre a diversidade dos táxons nos ecossistemas de lavrado e floresta. Estes poderão ser 

usados no manejo de ações conservacionistas para a biodiversidade, na conservação dos 

recursos naturais e também para avaliar o potencial de algumas espécies de camarões de água 

doce para eventual aproveitamento econômico.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral: 

 

 Realizar o levantamento da composição específica e da distribuição da fauna de 

camarões de água doce (Crustacea: Decapoda) em Roraima. 

  

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar taxonomicamente as espécies de camarões de água doce encontradas em 

Roraima; 

 Mapear a área de ocorrência das espécies de camarões encontradas em Roraima; 

 Elaborar chave dicotômica para as famílias, gêneros e espécies de camarões de água 

doce presentes em Roraima. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

 

A área de estudo incluiu catorze municípios do estado de Roraima. O estado está 

localizado no extremo norte do Domínio Morfoclimático Amazônico, entre as coordenadas 

5º16’N e 1º25’S e 58º55’W e 64º48’W (Figura 1); Possui uma área territorial 225,116 km², e 

ocupa 2,6% do território brasileiro. Faz fronteira com a República Cooperativista da Guiana, 

República Bolivariana da Venezuela e também faz divisa com os estados do Pará e Amazonas 

(Ab’Saber 1977, 1997; Ferreira et al. 2007). 

Roraima possui três tipos de clima, conforme a classificação de Köppen. A região sul 

do estado é caracterizada por florestas tropicais úmidas, com o tipo de clima “Af”, que possui 

um elevado índice de precipitação anual (>2000 mm) com pouca variação. O segundo tipo é 

“Aw”, que predomina no nordeste de Roraima, em áreas com períodos secos bem definidos, 

com duração de quatro meses do ano (essa região é caracterizada por áreas de lavrado). O 

clima “Am”, sofre influência do lavrado, floresta tropical úmida e dos altos relevos do norte 

de Roraima (Barbosa 1997). 

Roraima é formando por dois tipos de vegetação: as áreas abertas e as áreas de matas 

ou florestas. Nesses ecossistemas é importante ressaltar o interflúvio Amazonas-Orinoco, que, 

é, o grande divisor de águas das bacias hidrográficas do rio Orinoco, na Venezuela, e do rio 

Amazonas, no Brasil. Esses ambientes também são formados por interflúvios e relevos 

tabulares do planalto sedimentar Roraima, resultante do encaixamento das redes de drenagens 

da região (Franco et al. 1975). 

A rede hidrográfica de Roraima é formada por rios oriundos do complexo Parima-

Pacaraima, cuja maioria dos rios é tributária do Uraricoera e Tacutu, que dão origem ao rio 

Branco; Este possui 581 Km de extensão e percorre o estado na direção nordeste-sudeste. 

Seus principais afluentes são, da margem direita, são os rios Cauamé, Mucajaí, Água Boa e 

Catrimani; e da margem esquerda, o Quitauau e 0 Anauá, com seu afluente, o Baruana 

(Santos et al. 1985; Freitas 2001; Ferreira et al.2007). 
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Figura 1 Área de estudo mapa do estado de Roraima, com divisões politícas, Parque Nacionais, Estações Ecologicas e Terras Indígenas. Escala 1:4.500. 

Venezuela 

Amazonas 

Pará 

Guiana 
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3.2 Material 

 

O material utilizado neste estudo foi constituído de espécimes depositados no acervo 

carcinológico das coleções do Museu Integrado de Roraima (MIRR) e do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA). As espécies que se encontram depositadas nessas 

instituições são originárias de expedições científicas realizadas por pesquisadores do INPA e 

do MIRR nos municípios de Normandia, Bonfim, Alto Alegre, Boa Vista, Amajari, Cantá, 

Pacaraima, Caracaraí, Mucajaí e Iracema.  

Foram realizadas coletas adicionais de camarões (autorização do SISBIO nº 47494-1) 

no período de abril de 2014 a abril de 2015, foram feitas coletas em rios, igarapés, lagos e 

poças (veredas de buritis) nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim e Cantá na 

região de lavrado, bem como em áreas de floresta, em rios e em igarapés de 1ª e 2º ordem, nos 

municípios de Cantá, Pacaraima, São Luís, São João da Baliza, Caroebe, Rorainópolis e parte 

da região do baixo rio Branco (Terra Preta e Caicubi), localizada no município de Caracaraí. 

3.3 Métodos 

 

As coletas de camarões de água doce foram realizadas nos períodos diurnos e noturnos 

utilizando para coletas rede de mão (puçá) com largura de 45x 45 cm e 1 mm de tamanho de 

malha entre nós; armadilha tipo covo (50 cm de comprimento por 25 de largura e 25 de 

altura); matapi de garrafa pet; e rede de arrasto pequena e retangular, de aproximadamente 2 

m de comprimento por 1 m de largura e 5 mm de tamanho de malha entre nós (Figura 2). Os 

ambientes explorados foram àqueles associados à vegetação aquática, serapilheira submersa, 

madeiras submersas, margens de barrancas, rochas, praia, areia e substrato lodoso. 

As armadilhas foram instaladas no fundo dos igarapés e rios, onde permaneceram por 

um intervalo de tempo de quatro a seis horas, iscado com ração comercial para gatos e 

armadas mais de uma vez por dia e à noite. As coletas foram qualitativas, sem padronização 

de esforço amostral. 

Os camarões capturados foram fixados no local em álcool a 90% e etiquetados, 

anotando-se em detalhes o local da coleta, coordenadas geográficas, data e hora da coleta, o(s) 

nome(s) do(s) coletor(es) e outras informações ecológicas pertinentes (notas sobre as 

características dos habitat e microhabitat). Após coletados, os espécimes foram transportados 
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para o laboratório da Universidade Estadual de Roraima (UERR), em Boa Vista, para 

identificação. Espécimes que requereram confirmação de identificação foram estudados no 

Laboratório de Carcinologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), em 

Manaus. 

 

 

Figura 2 Apetrechos utilizados para a captura dos camarões : A- redinha; B- puça; C- armadinha covo e matapi 

de garrafa pet. Foto: F.C. Zanetti e I.R.S. Almeida. 

As identificações e caracterizações taxonômicas dos camarões em laboratório foram 

realizadas após a triagem do material. Para tanto, os espécimes foram examinados com o 

auxílio de microscópios estereoscópicos das marcas Wild M8, Leica M 125/IC80HD Leica 

NF4129. A identificação taxonômica dos camarões foi realizada mediante o emprego de 

chaves, descrições e ilustrações disponíveis nos trabalhos de Holthuis (1951, 1952, 1966), 

Kensley e Walker (1982), Omori (1975), Tiefenbacher (1978), Rodriguez (1980, 1982) e 

Melo (2003), bem como por comparação com espécimes presentes das coleções do MIRR e 

do INPA. Os camarões obtidos nas coletadas adicionais foram depositados nas coleções do 

INPA e do MIRR. 

A terminologia utilizada nas descrições morfológicas seguiu a empregada por Bond-

Buckup e Buckup (1999) e por Melo (2003) (Figura 3). Os caracteres taxonômicos 

verificados foram: 

1. Caracteres merísticos 

Número e disposição dos dentes dorsais e ventrais do rostro;número de cerdas 

plumosas e espinhos na extremidade posterior do telso. 

2. Caracteres morfológicos 

A B C 
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Rostro: forma e o tamanho em relação ao escafocerito, dentes dorsais e ventrais nas 

margens superior e inferior.Carapaça: presença e posição dos espinhos hepáticos (Eh), 

branquiostegal (Eb) e antenal (Ea). Segundo par de pereiópodes (coxa, base, mero, carpo, 

ísquio, própodo e dátilo): tamanho, forma e ornamentação. Pleópodes: endópodo e exópodo 

do 2º par; ornamentação do apêndice masculino em relação ao apêndice interno no 2º par de 

pleópodes; ornamentação do petasma no 1º par de pleópodos e apêndice masculino no 2º par. 

Abdome: forma e presença de espinhos nas margens dos somitos. Telso: forma e disposição 

dos espinhos posteriores internos. 

Os dados coletados foram tabulados em planilha Excel®, conforme a seguinte 

estruturação: Número de exame; Número de lote; Número de catálogo; Ordem, Família; 

Gênero; Espécie; Número de exemplares; Estágio de desenvolvimento; Sexo, Tamanho 

(comprimento de cefalotórax - CC, em milímetros, medido com paquímetro digital com 

precisão de 0,01 mm); Estado; Município; Localidade da coleta, Ambiente; Ecossistema; 

Bacia hidrográfica, Coordenadas geográficas; Data de coleta; Nome(s) do(s) coletor(es); e 

Observações pertinentes. Essas informações foram utilizadas para a elaboração da lista do 

material examinado. 

 

Figura 3. Desenho esquemático de estruturas dos camarões da família Palaemonidae ilustrando os caracteres 

taxonômicos examinados neste estudo: rostro, carapaça (espinhos antenal e hepático), 2º par de pereiópodos, 

apêndice masculino (desenho de Macrobrachium jelskii, adaptado de Pimentel, 2003). 
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Figura 4. Desenho esquemático de estruturas dos camarões da família Euryrhynchidae ilustrando os caracteres 

taxonômicos examinados neste estudo: rostro, carapaça, 2º par de pereiópodos, apêndice masculino ( desenho da 

espécie Euryrhynchus wrzesniowskii, adaptado de Pimentel, 2003). 

 

Figura 5. Desenho esquemático de estruturas dos camarões da família Sergestidae ilustrando os caracteres 

taxonômicos examinados neste estudo: rostro, carapaça (espinho hepático), petasma (desenho da espécie Acetes 

paraguayensis, adaptado de D’Incao e Martins, 2000). 
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As ilustrações confeccionadas correspondem aos caracteres taxonômicos mais 

importantes para a identificação de cada espécie (carapaça, telso, 2º pereiópodos, 2º 

pleópodos, abdômen e apêndice masculino). Quando necessário, foram feitas lâminas das 

estruturas menores, como petasma e apêndice masculino. Todos os apêndices desenhados 

foram dissecados com um corte basal na altura do basipodito e posteriormente reintegrados 

aos devidos lotes de origem. 

Os desenhos foram confeccionados em folhas de papel A4 utilizando-se câmara-clara 

acoplada a microscópios estereoscópicos das marcas Wild M8 e Leica M 125/IC80HD. As 

ilustrações foram finalizadas em papel vegetal com traçado em tinta nanquim. A distribuição 

geográfica foi determinada por meio das informações dos locais de coletas presentes nas 

etiquetas do material depositado nas coleções científicas do MIRR e INPA e das informações 

existentes na literatura científica.  

As coordenadas geográficas, quando apresentadas entre colchetes, representam o 

município de origem e não a localidade onde ocorreu a coleta. Todos os registros foram 

georreferenciados e os mapas da distribuição geográfica de cada espécie foram 

confeccionados com o auxílio dos programas, Google Earth, Quantum Giz 2.2.0 e bases 

cartográficas do estado de Roraima. 

O tratamento formal das espécies foi realizado com base nas famílias, gêneros e 

espécies das coleções do MIRR, INPA e das coletas adicionais do estado de Roraima, que 

seguiu uma estrutura padrão abrangendo os seguintes itens: 

I- Família; 

II-  Gênero; 

III-  Espécies: Lista sinonímica, que abrangeu somente as citações confirmadas de 

cada espécie para Roraima na literatura, registro do material examinado com dados de 

procedência (município, localidade), data, coletor(es), número de indivíduos e, quando 

possível, sexo e estágio dos exemplares examinados (J= jovem, I= imaturo, M= macho, F= 

fêmea e FOV= fêmea ovígera), e acrônimo/sigla da instituição seguido do número do lote.  

Informação de campo com anotação específica do local que foi coletado (raíz de 

macrofitas, praia, período diurno ou noturno e tipo de substrato); Caracterização morfológica, 

com uma descrição sucinta dos principais caracteres utilizados para a determinação das 

espécies estudadas, distribuição geográfica, que compreende a descrição sucinta das 

ocorrências de cada espécie no estado de Roraima, Variação, com discussão das variações 
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morfológicas intra-específicas eventualmente observadas, tamanho dos espécimes, tamanhos 

máximo e mínimo em termos de comprimento da carapaça (CC) dos indivíduos de ambos os 

sexos para cada espécie, quando houver; Considerações Gerais, em que é feita uma discussão 

taxonômica e zoogeográfica para cada espécie, observações sobre dimorfismo e outros 

aspectos relevantes. 

A elaboração da chave de identificação para as famílias, gêneros e espécies teve como 

base os caracteres mais importantes e de mais fácil visualização do taxa em espécimes adultos 

(machos e fêmeas) e foram adaptadas de Holthuis (1952), Omori (1975), Tiefenbacher (1978), 

Rodriguez (1981), Kensley e Walker (1982) e Garcia-Dávila (1998), tendo como finalidade 

prática a identificação dos camarões de água doce do estado de Roraima. 
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4 RESULTADOS 

4.1. Composição e distribuição específica da fauna de camarões de água doce do estado de 

Roraima. 

Foram estudados 5.391 indivíduos entre o material examinado nas coleções do 

MIRR, do INPA, e os obtidos nas coletas adicionais. Dente as quais foram identificadas 14 

espécies pertencentes a duas subordens, três famílias, cinco gêneros, sendo que duas espécies 

não puderam ser identificadas no nível específico (Tabela 1). As espécies foram identificadas 

estão distribuídas em 14 municípios do estado de Roraima (Tabela 2). 

 

Tabela 1.Composição específica e distribuição da fauna de camarões de água doce por bacias e ecossistemasdo 

estado de Roraima, Brasil. 

Táxons Bacias hidrográficas Ecossistemas 

Subordem Dendrobranchiata 

   Família Sergestidae 

  

Acetes paraguayensis Rio Jauaperi, Anauá Floresta  

Subordem Pleocyemata 

   Família Euryrhynchidae 

  

      Euryrhynchus amazoniensis Rio Jufari e Xeriuini  Floresta alagada 

      Euryrhynchus burchelli Rio Branco Floresta 

      Euryrhynchus wrzesniowskii Rio Tacutu e Branco  Lavrado 

   Família Palaemonidae   

      Macrobrachium sp. Rio Mucajai e Parima  Floresta 

      Macrobrachium amazonicum Rio Tacutu, Jatapu, Uraricoera, 

Cauamé e Branco 

Lavrado e Floresta 

      Macrobrachium brasiliense Rio Branco, Mucajaí, Quitauau, 

Jufari, Cauamé, Trairão, Anauá, 

Jauaperi, Jatapu, Caroebe, 

Amajari. 

Lavrado, Floresta e Floresta 

alagada 

      Macrobrachium jelskii Rio Branco e Mucajai. Lavrado e Floresta 

      Macrobrachium ferreirai Rio Branco. Floresta 

      Macrobrachium nattereri Rio Branco, Parima, 

Uraricoera, Mucajai, Cauamé, 

Surumu, Trairão, Jauaperi, 

Tacutu. 

Floresta, lavrado  
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Continuação da tabela 1. 

     Palaemon  yuna Rio Branco, Xeriuini e 

Jauaperi. 

Lavrado, floresta e Floresta 

,alagada 

      Pseudopalaemon sp. Rio Tacutu. Lavrado 

      Pseudopalaemon  chryseus Rio Branco, Jufari, Cauamé, 

Tacutu, Uraricoera, Xeriuini, 

Jauaperi. 

Lavrado, Floresta e Floresta 

alagada 

      Pseudopalaemon  gouldingi Rio Tacutu. Lavrado  

 

Tabela 2. Ocorrência das espécies de camarões de água doce em municípiodo estado de Roraima (Abreviaturas: AA= Alto Alegre, AMR= Amajari, BFM= Bonfim, 

BV= Boa Vista, CCI= Caracarai, CNT= Cantá, CRB= Caroebe, IRM= Iracema, MCJ= Mucajaí, NRD= Normandia, PCR= Pacaraima, SJB= São João da Baliza, SLA= 

São Luiz do Anauá, RPO= Rorainópolis). 

Táxons  Municípios 

 AA AMR BV BFM CNT CCR CRB IRM MCJ NRD PCR ROR SLA SJB 

- Sergestidae               

Acetes paraguayensis            X   

- Euryrhynchidae               

Euryrhynchus 

amazonienses 

     X         

E. burchelli      X         

E. wrzesniowskii   X X           

- Palaemonidae               
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Macrobrachium 

amazonicum 

X X X X X X X   X     

M. brasiliense X X X X X X X  X   X X X 

M. ferreirai      X         

M. jelskii   X  X X   X      

M. nattereri X X X X X    X  X   X 

Macrobrachium sp. X       X       

Palaemon               

Palaemon. Yuna   X   X      X   

Pseudopalaemon               

Pseudopalaemon. 

Chryseus 

X X X X X X      X   

P. gouldingi    X           

Pseudopalaemon sp.    X           
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4.2 Resultados taxonômicos 

 

Chave de identificação das famílias, gêneros espécies (adaptada de Holthuis 1951, 1952; 

Omori (1975); Tiefenbacher (1978); Rodriguez (1980); Kensley e Walker (1982); Garcia-

Dávila (1998)). 

 

1- Pleura do segundo somito não se sobrepondo à do primeiro; pereiópodos reduzidos ou 

ausentes (subordem Dendobranchiata).Rostro curto ou ausente; carapaça e abdome liso 

(família Sergestidae). Corpo delgado; carapaça com espinhos supraorbital e hepático 

fracamente desenvolvidos; petasma reduzido ................................... Acetes paraguayensis. 

1’- Pleura do segundo somito abdominal sobreposta às pleuras do primeiro e terceiro; 

pereiópodos 4 e 5 desenvolvidos (subordem Pleocyemata)............................................... 2 

2- Flagelo antenular superior com dois ramos fusionados na base; rostro armado com dentes, 

ultrapassando distintamente a extremidade das órbitas; carapaça com espinho antenal 

presente, espinhos branquiostegial e hepático presentes ou ausentes; mandíbula com palpo 

bi ou tri-articulado presente ou ausente (família Palaemonidae)....................................... 3 

2’- Flagelo antenular superior curto com os dois ramos livre em todo o comprimento, rostro 

curto, liso ultrapassandoligeiramente a extremidade distal das órbitas; espinhos hepáticos e 

branquiostegial ausentes, mandíbula sem palpo (família Euyrhynchidae). Rostro curto, 

sem dentes; carapaça com espinho antenal presente, espinhos hepático e branquiostegial 

ausentes (gênero Euryrhynchus) ...................................................................................... 12 

3- Espinho branquiostegial presente, espinho hepático ausente. Mandíbulas com palpo bi ou 

tri-articulado presente ou ausente (gênero Palaemon). Segundo par de pereiópodo 

delgado, telso com margem posterior distinta ladeada por 2 espinhos, o interno 

ultrapassando a extremidade da margem ...................................................... Palaemon yuna. 

3’ Espinho branquiostegial ausente ........................................................................................... 4 

4- Espinho hepático presente, mandíbula com palpo (gênero Macrobrachium) ................... 5 

4’- Espinho hepático presente, mandíbula sem palpo (gênero Pseudopalaemon) ................ 10 
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5- Telso gradualmente afinado, com extremidade distal ultrapassando os dois pares de 

espinhos laterais nos adultos. Rostro ultrapassa distalmente a extremidade do escafocerito. 

Fêmeas com ovos pequenos e numerosos............................... Macrobrachium amazonicum 

5’- Telso com margem posterior distinta, geralmente com extremidade mediana distal 

ultrapassada pelo par interno dos espinhos posteriore.s........................................................ 6 

6- Dedos da quela maior dos machos adultos sem tubérculos na face cortante; rostro curvado 

para cima distalmente ....................................................................... Macrobrachium jelskii 

6’- Dedos da quela maior nos machos adultos com tubérculos na face cortante ...................... 7 

7- Dedos da quela maior nos machos adultos com a metade ou menos da metade do 

comprimento da palma; palma subcilíndrica, com sulco longitudinal pouco conspícuo ou 

ausente ................................................................................................................................. 8 

7’- Dedos da quela maior nos machos adultos com mais do que a metade do comprimento da 

palma; palma inflada, com sulco contínuo longitudinal ............... Macrobrachium nattereri 

8- Dedos com metade do comprimento da palma; palma subcilíndrica, sulco longitudinal 

pouco conspícuo ................................................................................................................... 9 

8’ Dedos com menos da metade do comprimento da palma; palma subcilíndrica, sulco 

longitudinal ausente ..................................................................... Macrobrachium  ferreirai 

9- Dedos da quela maior com 1 dente no dedo fixo; margem cortante do dátilo com 1 a 3 

dentes proeminentes.................................................................. Macrobrachium brasiliense  

9’ Dedos da quela maior com 6 dentes no dedo fixo, sendo 2 dentes grandes e 4 dentículos; 

margem cortante do dátilo com 1 dente proeminente e 3 dentículos...... Macrobrachium sp. 

10- Rostro reto ou quase reto................................................................................................... 11 

10’ Rostro com uma crista distinta na margem superior ................. Pseudopalemon gouldingi 

11- Rostro longo, ultrapassando o pedúnculo antenular e o escafocerito, delgado, armado com 

dentes; telso com margens distintas margeadas por 2 pares de espinhos, o par interno 

ultrapassando o par externo ................................................................... Pseudopalaemon sp. 

11’- Rostro curto, alcançando e às vezes ultrapassado a extremidade do escafocerito, 

ligeiramente curvado na parte distal .............................................. Pseudopalemon chryseus 
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12- Carpo e mero do segundo quelípodo com espinho ........................................................... 13 

12’- Carpo e mero do segundo quelípodo liso ............................... Euryhynchus wrzesniowskii 

13- Carpo e mero do segundo quelípodo com espinho; 1 espinho agudo na margem 

distomesial do carpo e 2 espinhos na margem distal do mero ..........Euryrhynchus burchelli 

13- Carpo e mero do segundo quelípodo com 1espinho na margem distal do carpo e ausente 

no mero ................................................................................ Euryrhynchus amazoniensis 

 

 

Ordem Decapoda Latreilleille, 1802 

Subordem Dendrobranchiata Bate, 1888 

Família Sergestidae Dana, 1852 

Gênero Acetes H.Milne-Edwards, 1830 

Caracterização morfológica: rostro curto com um ou dois dentes dorsais; antênula com 

estilocerito lateralmente expandido; presença de espinhos antenal e hepático pouco 

desenvolvido; carapaça e abdome lisos. Coxa do terceiro pereiópodo com espinho agudo, 

últimos dois pares de pereiópodos ausentes. Telso ligeiramente arredondado ou truncado com 

cerdas em quase todo comprimento. Petasma com capitulum pouco desenvolvido. 

 

Acetes paraguayensis Hansen, 1919 

(Figuras 6-11) 

Material examinado: 5 fêmeas (4,33–5,52 mm), (INPA), município de Rorainópolis, rio 

Jauaperí próximo ao bar da Ponte, [0°30'51.2"N 60°27'54.9"W], coletor desconhecido, 

02/X/1984; 1 macho (4,40 mm), (MIRR), município de Rorainópolis, rio Jauaperi, BR 174, 

0°30'51.2"N 60°27'54.9"W, F.C. Zanetti, M.A.L. Santos, P.M. Castro, S.C. Emídio e A. R, 

Lima, 29/IV/2015, água preta, ecossistema de floresta. 1 fêmea (INPA), município de 

Rorainópolis, igarapé Azul, bacia do rio Anauá, N 0°56.2621 W 60°32.607’, L. F. R. Guterres 

e colaboradores, 20/XI/2015, água clara, ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro muito curto, com dois dentes. Carapaça lisa (Figura 6). 

Abdome liso (Figura 7). Terceiro pereiópodo do macho com coxa portando espinho agudo 
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(Figura 8), conspícuo, direcionado para o lado interno do esterno; fêmeas com espinho de 

formas mais arredondadas. Telso com cerdas ao longo da metade distal das margens laterais e 

da margem distal; margem distal fracamente convexa (Figura 9). Flagelo antenular inferior 

com 8-11 segmentos (Figura 10). Petasma pequeno e transparente, exibindo 3 pregas 

regulares, sem espinho ou dente (Figura 11). 

Distribuição geográfica: Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil (Amazonas, Goiás, Pará, 

Mato Grosso, Roraima), Argentina (Aldrich 1962; Omori 1975; Rodrigues 1982; D’Incao e 

Martins 2000; Magalhães 2002; Garcia-Dávila 2003; Magalhães 2005; Valencia e Campos 

2010; Pimentel e Magalhães 2014). 

Variação: O número de espinho no telso na margem posterior pode variar de um a dois pares. 

Habitat: Rios e igarapés.  

CC máximo: Machos 4,40 mm; fêmeas 5,55mm.  

Considerações gerais: A espécie Acetes paraguayensis foi capturada em rio em um único 

município, em Rorainópolis. Garcia-Dávila (1998) e D’Incao (2000) apontaram a falta de 

estudo comparativos entre as espécies de Sergestidae que ocorrem em água doce. 

 

 

Subordem Pleocyemata Burkenroad, 1963 

Família Euryrhynchidae Holthuis, 1950 

Gênero Euryrhynchus Miers, 1877 

Caracterização morfológica: Rostro curto, às vezes alcançando ou ultrapassando a 

extremidade distal das órbitas. Flagelo antenular superior com dois ramos livres em todo 

comprimento, Carapaça com espinho antenal presente, espinhos hepático e branquiostegial 

ausentes. Mandíbula sem palpo. Três últimos pares de pereiópodos com dátilo biungulado. 

Pleópodo com o endópodo do segundo par adaptado para órgão sexual 

 

Euryrhynchus amazoniensis Tiefenbacher, 1978 

(Figuras 12-16) 
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Material examinado: 8 machos (4,22 mm), 14 fêmeas (4,32 mm), 4 fêmeas ovígeras (MIRR), 

município de Caracaraí, baixo rio Branco, Caicubi, igarapé Canuini, 1°00'33.1"S 

61°55'13.3"W, bacia do rio Jufari, F.C. Zanetti e Rosenir, 11/VI/2013, água preta, 

ecossistema de floresta alagada; 1 macho (4,30 mm), (INPA), município de Caracaraí, vila 

Petrolina, Parque Nacional do Viruá, [1º42'25"N; 61º10'24"W], bacia do rio Branco, Júlio 

Daniel do Vale, 19/VII/2008, ecossistema de floresta; 2 machos (4,99 - 5,06 mm), 6 fêmeas 

(4,88 - 4,69 mm), 6 fêmeas ovígeras (4,2-4.98 mm), (INPA), município de Caracaraí, baixo 

rio Branco, Terra Preta, igarapé Marixi, 0°50'52.916N 61°57'51.778W, bacia do rio Xeriuini, 

M.A.L. Santos e F.C. Zanetti, 25/III/2014, água preta, ecossistema de floresta alagada;  

 

 

 

Figuras 6 – 11. Acetes paraguayensis. 6- carapaça ( vista lateral); 7- abdome (vista lateral); 8- 

terceiro pereiópodo, macho; 9- telso e uropódo; 10- flagelo antenular (lado direito); 11- 

petasma. Escala: 6 (3 mm), 7 - 9 (5 mm), 10, 11 (2 mm). 
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3 machos (5,85-6,23 mm), 7 fêmeas (5,05-6,95), (INPA), município de Caracaraí, baixo rio 

Branco, Terra Preta, rio Xeriuini, 0°33'54.731”N; 61°57'9.945”W, M.A.L. Santos e F.C. 

Zanetti, 25/III/2014, água preta, ecossistema de floresta alagada. 

Caracterização morfológica: rostro curto, pontiagudo, às vezes alcançando a extremidade final 

da córnea. Carapaça lisa, com espinho antenal presente (Figura 12). Abdome liso (Figura 13). 

Telso com extremidade distal convexa, espinho interno mais longo que o externo (Figura 14). 

Segundo par de pereiópodos iguais na forma, mas diferentes no tamanho, com pequenos 

espínulos e cerdas distribuídos no mesmo; dedos da quela formando uma fenda, margem 

cortante lisa, com dois dentes no dátilo e um grande dente no dedo fixo; palma inflada; carpo 

com um espinho agudo na parte distal; mero sem espinho (Figura 15). Endópodo adaptado em 

apêndice masculino achatado e espatuliforme, com fileiras de cerdas distribuídas na margem 

interna (Figura 16). 

Distribuição geográfica: Venezuela, Brasil (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima), Peru 

(Tiefenbacher 1978; Kensley e Walker 1982; Garcia-Dávila 1998, López e Pereira 1998; 

Garcia-Dávila e Magalhães 2003; Pimentel 2003; Pereira 2010; Pimentel e Magalhães 2014). 

Variação: Observou-se variação na margem distal do mero, que pode ter aspecto de um 

espinho terminal (Garcia-Dávila 1998; Pimentel 2003).  

Habitat e microhabitat: Rio e igarapé; microhabitat de serapilheira, água preta. 

CC máximo: Machos 6,23 mm; fêmeas e fêmeas ovígeras 4,98 mm. 

Considerações gerais: dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, os machos são maiores que 

as fêmeas. Euryrhynchus amazoniensis pode ser confundida com a espécie Euryrhynchus 

wrzesniowskii, principalmente na forma do segundo par de pereiópodos. Euryrhynchus 

amazoniensis só ocorreu em água preta e em ecossistema de floresta alagada. 

 

Euryrhynchus burchelli Calman, 1907 

(Figuras 17-22) 

Material examinado: 1 macho, (MIRR), município de Caracaraí, Vila Petrolina, igarapé do 

Bueiro, [1º42'25"N; 61º10'24"W], bacia do rio Branco, 20/09/2006;1 macho, 03/I/2007, P.M. 

Castro-Guterres, ecossistema de floresta; 14 machos (4,00- 4,94 mm), 20 fêmeas (3,34 - 3,61 

mm), 11 fêmeas ovígeras (3,31-4,60 mm), (INPA), município de Caracaraí, vila Petrolina, 

Parque Nacional do Viruá, [1º42'25"N; 61º10'24"W], bacia do rio Branco, Júlio Daniel do 
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Vale, 16/VI a 24/VII/2008, ecossistema de floresta; 1 macho (11,42 mm), 1 fêmea ovígera 

(5,55 mm), (INPA), município de Caracaraí, igarapé do Defunto, 1°28’54.8136”N -

61°14’11.5791”W, bacia do rio Branco, L. H. Rapp Py-Daniel, 24/IX/2006, ecossistema de 

floresta. 

 

 

Figuras 12 – 16. Euryrhynchus amazoniensis. 12- Rostro e carapaça (vista lateral); 13- 

abdome (vista lateral); 14- telso e uropódo; 15- segundo pereiópodo; 16- segundo pleópodo 

(macho). Escala: 12 - 14 (5 mm), 15 (4 mm), 16 (2 mm). 

 

Caracterização morfológica: rostro curto, pontiagudo, às vezes alcançando a extremidade final 

da órbita. Carapaça lisa (Figura 17). Abdome liso, pleuras dos cinco primeiros somitos 

arredondadas (Figura 18). Segundo par de pereiópodos robusto, iguais na forma e diferentes 

no tamanho, com pequenas cerdas; dedos com margem cortante lisa, com um ou dois dentes 

no dátilo e no dedo fixo; carpo com um espinho subterminal; mero com um par de espinhos 
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na margem interna (Figuras 19-20). Segundo par de pleópodos com apêndice masculino 

rudimentar, cerdas distribuídas uniformemente (Figura 21). Telso com extremidade distal 

convexa, espinhos internos ultrapassando a extremidade do telso (Figura 22). 

 

 

Figuras 17 – 22. Euryrhynchus burchelli. 17- Rostro e carapaça (vista lateral), 18- abdome (vista 

lateral), 19, segundo pereiópodo, 20- segundo pereiópodo, detalhe da margem distal mero, 21- 

segundo pleópodo (macho), 22- telso e uropódo. Escala: 17 - 19, 22 (5 mm), 21 (1mm) 

 

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima), (Holthuis 1966; 

Tienfenbacher 1978; Kensley e Walker 1982; Vieira 2003; Pimentel 2003; Pimentel e 

Magalhães 2014). 

Variação: Ocorre dimorfismo sexual na espécie, com os machos sendo maiores que as 

fêmeas. 
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Habitat e microhabitat: rios, igarapés e lagos; espécie encontrada em microhabitat de 

serapilheira submersa e plantas aquáticas. 

CC máximo: Machos 11,42 mm; fêmeas 5,55 mm. 

Considerações gerais: A espécie Euryrhynchus burchelli só foi encontrada em um único 

município, Caracaraí, mas sua distribuição provavelmente pode ser mais ampla caso futuras 

coletas sejam realizadas em outras regiões do estado. 

 

Euryrhynchus wrzesniowskii Miers, 1877 

(Figuras 23-27) 

Material examinado: 10 machos (3,98-4,89 mm), 19 fêmeas (3,29-4,29 mm), 3 fêmeas 

ovígeras (3,38-4,20 mm), 16 jovens, 2 imaturos, (INPA), município do Bonfim, vicinal do 

Tucano, igarapé de vereda de buritis, 3°25'25,3"N 60°03'44.1"W, bacia do rio Tacutu, M.A.L. 

Santos, I.R.S. Almeida, S.C. Emídio e F.C. Zanetti, 26/II/20015, água clara, ecossistema de 

lavrado; 1 macho (4 - 34 mm), 3 fêmeas (3,73 - 4,22 mm), (INPA), município do Bonfim, 

estrada vicinal do Tucano, igarapé de vereda de buritis, 3°33’42,2”N 60°55’43,8”W, bacia do 

rio Tacutu, M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida, S.C. Emídio e F.C. Zanetti, 27/II/2015, água clara, 

ecossistema de lavrado. 1 fêmea (5,33 mm), (INPA), município de Boa Vista, Água Boa, sítio 

Marajoara, igarapé sem nome, 2°38’44.4”N 60°48’57,3”W, bacia do rio Branco, M.A.L. 

Santos, 30/XI/2014, água clara, ecossistema de lavrado. 

Caracterização morfológica: rostro curto, pontiagudo, ultrapassando a extremidade final da 

órbita. Carapaça lisa (Figura 23). Abdome liso, podendo ter cerdas ou não no quinto e sexto 

somitos (Figura 24). Segundo par de pereiópodos iguais na forma e diferentes no tamanho, 

com pequenos espínulos e cerdas em todos os artículos. Dedos da quela formando uma fenda; 

margem cortante lisa com dois dentes no dátilo e no dedo fixo; carpo e mero sem espinho 

(Figura 25). Segundo par de pleópodos com apêndice masculino rudimentar (Figura 26). 

Telso com extremidade distal convexa, espinho interno ultrapassando a margem distal (Figura 

27). 
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Figuras 23 – 27. Euryrhynchus wrzesniowkii. 23- Rostro e carapaça (vista lateral), 24- 

abdome (vista lateral), 25- segundo pereiópodo, 26- segundo pleópodo ( macho), 27- telso e 

uropódo. Escala: 23, 24, 27 (5 mm), 25 (4 mm), 26 (2 mm). 

 

Distribuição geográfica: Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Amazonas, Pará, 

Roraima), (Holthuis 1950; Tienfenbacher 1978; Kensley e Walker 1982; Ramos-Porto e 

Coelho 1998; Pimentel 2003, Pimentel e Magalhães 2014). 

Variação: Em alguns exemplares pode ocorrer variação na margem cortante da quela, com 

presença de cerdas. Tienfenbacher (1978) e Kensley e Walker (1982) verificaram que o 

segundo par de pleópodos da espécie E. wrzesniowskii é semelhante ao de E. burchelli.  

Habitat e microhabitat: Rio, igarapé e vereda de buritis (Mauritia flexuosa). Espécimes de E. 

wrzesniowskii foram capturados com puçá e redinha em microhabitat de macrófitas enraizadas 

do gênero Nymphaeaceae eCabombaceae, e em serapilheira (palha de buriti). 

CC máximo: Machos 4,89 mm; fêmeas 5,33 mm; fêmeas ovígeras 4,20 mm. 
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Considerações gerais: A espécie E. wrzesniowskii foi registrada em dois municípios do 

estado: Boa Vista e Bonfim. Os indivíduos foram capturados em habitat de igarapés 

associados a veredas de buritis (Mauritia flexuosa) em ecossistema de lavrado, com 

predominância de água clara.  

 

 

Família Palaemonidae Rafinesque, 1815 

Gênero Macrobrachium Bate, 1868 

Caracterização morfológica: rostro ultrapassando ligeiramente a extremidade das órbitas, às 

vezes ultrapassando o escafocerito e o pedúnculo antenular. Carapaça com espinhos antenal e 

hepático presentes. Abdome com a pleura do segundo somito mais larga. Mandíbula com 

palpo tri-articulado. Telso com dois pares de espinhos dorsais e dois pares na margem distal. 

 

Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) 

(Figuras 28-32) 

Macrobrachium amazonicum - Pileggi et al. 2013: 564. 

 

Material examinado: 1 macho (INPA), município do Bonfim, igarapé do Surrão, [2°51' 

17.403”N 60°33'8.07.0”W], bacia do rio Branco, V. Py-Daniel e colaboradores, 29/X/1987, 

água clara, ecossistema de lavrado; 4 machos (INPA), município do Bonfim, igarapé Arraia 

BR174, 3°21'05"N 59°54'12"W, bacia do rio Tacutu, V. Py-Daniel e colaboradores, 

25/XI/1996, água clara, ecossistema de lavrado; 2 machos (INPA), município do Cantá, 1º 

igarapé na BR 401, [2°47’36.589”N 60°38’26.33”W], bacia do rio Branco, J.A.A. Gomes, J. 

Zuanon, I. Sullivan e J. Albert, 25/III/1992, água clara, ecossistema de lavrado; 6 machos, 6 

fêmeas e 1 fêmea ovígera (INPA), município de Normandia, lago Caracaranã [3°50'50.934”N 

59°46'44.471"W], bacia do rio Tacutu, J. A.A. Gomes e J.S. Zuanon, 27/III/1992, água clara, 

ecossistema de lavrado; 4 machos e 5 fêmeas (INPA), município de Alto Alegre, igarapé 

Tupaquiri, [2°58’56.893”N 61°19’26.59”W], bacia do rio Uraricoera, V. Py-Daniel e 

colaboradores, 24/X/1997; 2 machos, 2 fêmeas e 4 jovens (INPA), município de Alto Alegre, 

igarapé Mururi [2°58’56.893”N 61°19’26.59”W], bacia do rio Uraricoera, V. Py-Daniel e 
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colaboradores, 23/X/1987; 2 machos (MIRR), município de Caracaraí, Caicubí, baixo rio 

Branco, igarapé Canuiní [1°00'33.1”S 61°55'13.3"W], bacia do rio Jufari, F.C. Zanetti e 

Rosenir, 11/VI/2013, água preta, ecossistema de floresta alagada; 1 fêmea (5,06 mm), 

(MIRR), município de Caracaraí, Caicubi, baixo rio Branco igarapé Campo [1°3'5.539"S 

62°6'16.24"W], P.M.C. e A.A. Otaviano, 06/IX/2011, água preta, ecossistema de floresta 

alagada; 2 fêmeas (9,96 - 10,15 mm), (MIRR), município de Boa Vista, praia do Caçari, 

2º52'N 60º39'W, bacia do rio Cauamé, P. M. Castro, e colaboradores, 31/I/2011, água clara, 

ecossistema de lavrado; 2 fêmeas (13,86 – 19,42 mm), (MIRR), município de Boa Vista, rio 

Cauamé, Cachoeirinha, 2°52’N 60°45’W, P.M. Castro, A.A. Otaviano e F.C. Zanetti, 

31/I/2011, água clara, ecossistema de lavrado; 2 machos (23,02 mm) e 1 fêmea ovígera (33,52 

mm), (INPA), município de Amajarí, Estação Ecológica de Maracá, lago do igarapé Grande, 

[3°27’N 61°41’W], 24/03/2008, bacia do rio Uraricoera, água clara, ecossistema de floresta; 1 

macho (23,39 mm) e 2 fêmeas ovígeras (21,42 mm), (INPA), município do Cantá, confiança 

II, Vicinal I, fazenda Laçador, igarapé represado (açude), 02°07'18.3"N 060°50'57.5"W, 

M.G.S. Silva e F.P.L. Santos, 25/05/2014, bacia do rio Branco, água clara, ecossistema de 

floresta (pasto); 1 fêmea ovígera (25,31 mm), (INPA), município de Caroebe, Entre Rios, Rio 

Jatapú, 00°45'37,1"N; 059°17'08.2"W, M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, I.R.S. Almeida e S.C. 

Emídio, 02/II/2015, água clara, ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro longo, curvado para cima na parte distal, ultrapassando a 

extremidade do distal do escafocerito. Margem superior do rostro com 6-12 dentes (em geral 

10 dentes), sendo o primeiro atrás da órbita; margem inferior geralmente com 8-11 dentes. 

Carapaça e abdome lisos (Figuras 28, 29). Segundo par de pereiópodos semelhantes na forma 

e no tamanho; dedos fechados, com margem cortante lisa, providos de um dente no dátilo 

menor que a palma, outro no dedo fixo às vezes apresenta 3 a 4 dentículos basais (Figura 30). 

Apêndice masculino com numerosas cerdas (Figura 31). Telso com extremidade distal 

afilada, sem formar uma margem posterior distinta, com espinhos internos curtos que não 

excedem a extremidade citada (Figura 32). 

Distribuição geográfica: Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Brasil, (Amazonas, 

Amapá, Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima), Peru, Bolívia, 

Equador, Argentina, Paraguai (Holthuis 1952, 1966; Rodriguez 1980; Kensley e Walker 

1982; Garcia-Dávila 1998; Ramos-Porto e Coelho 1998; Magalhães 2002; Garcia- Dávila e 
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Magalhães 2003; Pimentel 2003; Valencia e Campos 2007; Pileggi et al. 2013; Pimentel e 

Magalhães 2014). 

 

 

Figuras 28 – 32. Macrobrachium amazonicum. 28- Rostro (vista lateral), 29- abdome (vista 

lateral), 30- segundo pereiópodo, 31- segundo pleópodo (macho), 32- telso. Escala: 28, 30 (10 

mm), 29, 31, 32 (5 mm). 

 

Variação: rostro apresenta variações na porção distal, na margem superior, podendo ou não 

apresentar um espaço entre os últimos dentes observados por Holthuis (1952, 1966) e Garcia-

Dávila (1998). Outra diferença observada é que alguns machos adultos podem apresentar 

pequenos espinhos no segundo par de pereiópodos distribuídos aleatoriamente em toda sua 

extensão.  
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Habitat e microhabitat: os espécimes foram capturados em rios, igarapés e açude em áreas de 

matas e lavrado (usou-se armadilha no período noturno e puçá na serapilheira, pedral e em 

banco de macrófitas no período diurno). 

CC máximo: Machos 23,39 mm; fêmeas 19,42 mm; fêmeas ovígeras 33,52 mm.  

Considerações gerais: As variações morfológicas e os caracteres merísticos são muitos 

próximos da espécie M. jelskii, o que às vezes pode dificultar a identificação das espécies. M. 

amazonicum é um espécimes conhecido na região amazônica por seu potencial econômico 

(Odinetz-Collart 1993). Quanto à distribuição geográfica foi registrado por Pileggi et al. 

(2013) no município de Caracaraí e no presente estudo ampliou-se sua área de distribuição 

para mais sete municípios do estado de Roraima. 

 

Macrobrachium brasiliense (Heller, 1862) 

(Figuras 33-37) 

Macrobrachium inpa - Castro e Silva, 2013: 41. 

Macrobrachium brasiliense - Castro e Silva, 2013: 42 

 

Material examinado: 4 machos, 6 fêmeas, 1 jovem e 1 imaturo (INPA), município de Boa 

Vista, fazenda a 29 km de Boa Vista, igarapé de mata de galeria, [2°46’08.53”N 

60°39’22.63”W], bacia do rio Branco, J.A.A. Gomes, J. Zuanon, J. Sulivane, J. Albert, 

29/III/1992, água clara, ecossistema de lavrado; 6 machos e 17 fêmeas (INPA), município de 

Alto Alegre, rio Rainha do Inajá, cachoeira Macabei, [3°15’44.803”N 63°53'51.69”W], bacia 

do rio Mucajai, V. Py-Daniel e colaboradores, 21/IV/1994, ecossistema de floresta; 2 machos 

(INPA), município do Cantá, igarapé Azul, BR 401,[2°36’34.93”N 60°36’12.09”W], bacia do 

rio Branco, V. Py-Daniel e colaboradores, 29/X/1987, ecossistema de lavrado, água clara; 3 

machos (7,46 – 8.87 mm) e 1 imaturo (MIRR), município de Caracaraí, Terra Preta, baixo rio 

Branco, igarapé Marixi, 0°50'52.916"N61°57'51.778”W, bacia do rio Xeriuini, F.C. Zanetti e 

Rosenir, 09/VI/2013, água clara, ecossistema de floresta alagada; 6 machos (4,60 - 7,35 mm), 

4 fêmeas (4,72 - 6,79 mm) e 1 imaturo (MIRR), município de Caracarai, Caicubi, baixo rio 

Branco, praia do Apoio, 01°17'20.36"S 61°54’ 32.63"W, bacia do rio Jufari, P.M. Castro e 

A.A. Otaviano, 07/IX/2011,água preta, ecossistema de floresta alagada; 1 fêmea (7,35 mm) e 

1 imaturo (MIRR), município de Boa Vista, parque Caçari área urbana, rio Cauamé, 2°52’N 

60°39’W, K.B. Rodrigues, 03/XII/2011, água clara, ecossistema de lavrado; 1 macho (10,35 

mm), 7 fêmeas (7,39 - 17,77 mm) e 1 fêmea ovígera (21,20 mm), (MIRR), município do 
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Amajarí, vila Bom Jesus, igarapé Coimbra, 3°37'03.0"N 61°49'46.5"W, bacia do rio Trairão, 

P.M. Castro-Guterres e colaboradores, 31/X/2009, água clara ecossistema de floresta; 6 

machos (14,72 - 16,06 mm), 1 fêmea (15,93 mm) e 1 jovem (MIRR), município de Mucajai, 

região do Apiaú, igarapé Perdido, [2°26’27.502”N 60°56’17.059”W], bacia do rio Mucajai, 

D. A. Lima, C. R. Araújo, E. A. Barbosa, F. C. Zanetti e J.S. Tavares, 19/IX/2009, água clara, 

ecossistema de floresta; 10 machos (8,36-13,44 mm), 2 fêmeas (11,25 mm) e 1 imaturo 

(MIRRCrust100), município do Cantá, igarapé acima do Haras Cunha Pucá, [2°36’34.93”N 

60°36’22.63”W] bacia do rio Branco, A.A. Otaviano, P.M. Castro-Guterres, A.S. Sales e J.S. 

Tavares, sem data, ecossistema de lavrado; 3 machos (12,58 - 16,34 mm), 3 fêmeas (6,71 - 

9,62 mm) e 1 imaturo (MIRR), município do Cantá, fazenda Rossi, igarapé Azul, 

[2°47’36.589”N 60°38’26.59”], bacia do rio Branco, F.A.G. Melo, 05/IV/2008, água clara, 

ecossistema de lavrado; 1 macho (MIRR), município Boa Vista, área urbana, praia da Polar, 

2°52’N 60°40’W, C.C.O. Coelho, F.C. Zanetti, A.A. Otaviano e J. Gomes, 18/IV/2013, água 

clara ecossistema de lavrado; 3 fêmeas (12,7 - 17,22 mm), (MIRR), município do Bonfim, 

área urbana, rio Tacutu, [3°21’31.42”N 59°49’34.34”W], Paul, Ana Mariza e Francivaldo, 

07/III/2009, água clara, ecossistema de lavrado; 1 macho (16,52 mm), (MIRR), município de 

Boa Vista, Cachoeirinha, rio Cauamé, 2º52'N; 60º44'W, P.M. Castro, F.C. Zanetti, A.A. 

Otaviano e D. Teixeira, 31/VII/2011, água clara, ecossistema de lavrado; 3 fêmeas (10,60 - 

13,61 mm), (MIRR), município do Cantá, igarapé São Lourenço, primeira ponte depois do 

Haras Cunhã Pucá, [2°36’34.93”N 60°36’12.09”W], bacia do rio Branco, A.A. Otaviano, 

07/V/2010, água clara, ecossistema de lavrado; 1 macho (7,35 mm) e 1 jovem, (MIRR), 

município de Boa Vista, área urbana, praia do Curupira, rio Cauamé, 2°52’N 60°41’W, P. M. 

Castro e colaboradores, 08/X/2010, água clara ecossistema de lavrado; 6 fêmeas (7,68 - 10,54 

mm) e 3 jovens, (MIRR), município de Boa Vista, área urbana, igarapé Caranã com rio 

Cauamé, 2º52'N 60º44'W, F.C. Zanetti, Serafim, D. Teixeira e A.A. Otaviano, 07/X/2010, 

água clara, ecossistema de lavrado; 7 fêmeas (8,12 - 14,55 mm), (MIRR), município de Boa 

Vista, área rural, igarapé sem nome, 3°00' 20.916"N 60°58'56.387"W, bacia do rio Cauamé, 

F.A.G.Melo, 08/03/2007, água clara, ecossistema de lavrado; 9 fêmeas (6,49 - 14,12 mm), 

(MIRR), município de Boa Vista, área urbana, praia da Polar, rio Cauamé, 2º52'N 60º40'W, 

A.A. Otaviano, F.C. Zanetti, Diego e R. Serafim, 08/X/2010, água clara, ecossistema de 

lavrado; 11 machos (10,49 - 20,54 mm), 30 fêmeas (9,00 - 17,95 mm), 4 jovens e 7 imaturos 

(MIRR), município de Boa Vista, área urbana, praia do Caçari, rio Cauamé, 2º52'N 60º39'W, 
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P.M. Castro e colaboradores, 31/I/2011, água clara, ecossistema de lavrado; 11 machos (25,37 

- 14,09 mm), (MIRR), município do Amajarí, igarapé da estação do SESC, [3°38'41.80"N 

61.41'38.16"W], bacia do rio Amajarí, D. Teixeira e G. Otaviano, 24/IX/2010, água clara, 

ecossistema de floresta e lavrado; 1 macho (25,97 mm) e 2 fêmeas (13,44 - 19,03 mm), 

(MIRR), município do Amajarí, igarapé da base do Tepequém, [3°41’28.13”N 

61°42’05.22”W], bacia rio Amajarí, A.A. Otaviano, F.C. Zanetti e A. Sales, 24/II/2011, água 

clara, ecossistema de floresta; 2 machos (13,84-12,97 mm), 37 fêmeas (13,61-6,71mm) e 1 

imaturo (MIRR), município de Boa Vista, área urbana, Cachoeirinha, rio Cauamé, 2°52’N 

60°45’W, P.M. Castro, A.A. Otaviano e F.C. Zanetti, 31/I/2011, água clara, ecossistema de 

lavrado; 1 fêmea (13,83 mm), (MIRR), município de Boa Vista, área urbana, praia do 

Curupira, 2º52'N 60º41'W, P.M. Castro, A.A. Otaviano e F.C. Zanetti, 08/IV/2009, água 

clara, ecossistema de lavrado; 4 machos (13,83-24,38 mm) e 2 jovens, (INPA), município de 

Alto Alegre, Xitei/Xidea, Watatas, rio Parima, [2°36'25”N 63°52'18”W], coleto 

desconhecido, 11/IV/2002, bacia do rio Parima, ecossistema de floresta; 1 macho (13,35 mm) 

e 1 fêmea (18,21 mm), (INPA), igarapé Defunto, 0°00'02"N 67°29'19"W, município de 

Caracaraí, bacia do rio Branco, L. Rapp Py-Daniel, 24/IX/2006, ecossistema de floresta; 4 

machos (10,09 - 18,21 mm) e 1 fêmea (11,04 mm), (INPA), município de Rorainópolis, Vila 

Colina, rio Jauaperí, 01°2'21.237"S62°6'54.864"W, coletor desconhecido, 02/X/1984, água 

clara; 5 machos (10,04 - 16,11 mm), 6 fêmeas (11,04 - 13,33mm) e 9 jovens (MIRR), 

município de Caracaraí, Baixo rio Branco, Caicubi, igarapé Tubana, [01°17'09.35"S 

61°55’57.40"W], bacia do rio Jufari, P.M. Castro e A.A. Otaviano, 06/IX/2011, água preta, 

ecossistema de floresta alagada; 8 machos (13,30-16,09 mm) e 5 fêmeas (13,32-14,45 mm), 

(MIRR), município de Mucajaí, região Rufina, sítio 3 Irmãos, igarapé Samaúma, 

[2°26’27.50”N 60°56’17.059”W], bacia do rio Mucajaí, P. M. Castro e colaboradores, 

05/XI/2006, água clara, ecossistema de floresta; 3 machos (21,02-20,45 mm) e 3 jovens 

(MIRR), município de Mucajaí, região do Roxinho, igarapé Mota, [2°26’27.50”N 

60°56’17.059”W], bacia do rio Mucajaí, J.C. Tavares, 25/VIII/2009, água clara, ecossistema 

de floresta; 1 macho (11,09 mm) e 7 fêmeas (8,75 - 13,99 mm), (INPA), município de São 

Luiz do Anauá, rio dos peixes, fazenda Água Limpa, 0°41'11.5"N 60°11'17.4” W, bacia do rio 

Jauaperí, M.A.L. Santos e F. K.A. Santos, 19/IV/2014; 8 machos (9,36 - 19,25 mm), 2 fêmeas 

(13,59) e 11 jovens, M.A.L. Santos e F.C. Zanetti, 05/II/2015;3 machos e 5 fêmeas (MIRR), 

M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, P.M. Castro, S.C. Emídio e A. R. Lima, 29/IV/2015, água clara, 
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ecossistema de floresta; 3 machos (12,16-14,06 mm), 9 fêmeas (10,5-13,99 mm), 7 jovens e 9 

imaturos (INPA), município do Cantá, Confiança I, vicinal II, igarapé do Nicolau,2°9'54.7"N 

60°50'04.0"W, bacia do rio Branco, F.P.L. Santos e M.B. Santos, 11/III/2014, água clara, 

ecossistema de floresta; 1 macho (6,25 mm), (INPA), município de Boa Vista, área urbana, 

rio Cauamé, 2°51'00.3"N 60°37'49.7"W, M.A.L. Santos e I.R.S. Almeida, 04/XII/2014, água 

clara, ecossistema de lavrado; 3 machos (9,24 - 21,31 mm), (INPA), município do Bonfim, 

região do Tucano, igarapé da Serra, 3°13'57.0"N 60°08'13.2"W, bacia do rio Tacutu, M.A.L. 

Santos e F.C. Zanetti, 27/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 1 macho (8,87 mm), 

(INPA), município de Rorainópolis, Vila Colina, Vicinal 20, igarapé Igília Saco, 

0°37'17.00"N 60°33' 22.5"W, bacia do rio Jauaperi, M.A.L. Santos, B.C.A. Santos e N.L. 

Ferreira, 21/XII/2014, água preta, ecossistema de floresta; 8 machos (9,00 - 14,00 mm), 16 

fêmeas (9,41 - 10,49 mm) e 15 jovens (INPA), município de Rorainópolis, Vila Colina, 

Vicinal 20, igarapé Tentativo (2º ordem), 0°37'19.2"N 60°31'04.3”W, bacia do rio Jauaperi, 

M.A.L. Santos, B.C.A. Santos e N.L. Ferreira, 21/XII/2014, água clara, ecossistema de 

floresta; 3 machos (8,00 - 9,45 mm), (INPA), município de Rorainópolis, Vila Colina, igarapé 

na estrada da vicinal 20, Colina, 0°37'16.7"N 60°29'53.9"W, bacia do rio Jauaperi, M.A.L. 

Santos, B.C.A. Santos e N.L. Ferreira, 21/XII/2014, água clara, ecossistema de floresta; 1 

macho (15,25 mm) e 2 fêmeas (8,10 - 11,37 mm), (INPA), município de Boa Vista, Água 

Boa, igarapé do sítio Marajoara, 2°38'44.4”N 60°48'57,3"W, bacia do rio Branco, M.A.L. 

Santos, 30/XI/2014, água clara, ecossistema de lavrado; 6 machos (9,30 - 17,09 mm), 13 

fêmeas (9,39 - 13,02 mm), 5 jovens e 6 imaturos (INPA), município de São Luiz do Anauá, 

Vicinal 21, igarapé Luizão, 1°05'27.7”N 60°00'46.9”W, bacia do rio Anauá, M.A.L Santos, F. 

C. Zanetti, S. C. Emídio, I. R.S. Almeida e B.C.A. Santos, 31/I/2015, água clara, ecossistema 

de floresta; 2 machos (14,61 - 18,28 mm), (INPA), município do Caroebe, Entre Rios, rio 

Jatapu, 0°45'37,1"N 59°17'08.2"W, M.A. L. Santos, F. C. Zanetti, I. R.S. Almeida e S. C. 

Emídio, água clara, ecossistema de floresta; 26 machos (14,61 - 27,97 mm), 30 fêmeas (19,50 

- 20,52 mm), 28 jovens e 24 imaturos, (INPA), município do Caroebe, Entre Rios, igarapé 

Espanta Moleque, bacia do rio Jatapú,0°54'02.8"N 59°25'52.9"W, M.A.L. Santos; F.C. 

Zanetti, I.R.S. Almeida, S.C. Emídio e B.C.A. Santos, 02/II/2015, água clara, ecossistema de 

floresta; 2 fêmeas (17,06 - 20,27 mm) (INPA), município do Caroebe, rio Caroebe, sítio 

Sumaúma, vicinal 05, 0°50'44.2"N 59°17'08.2"W, M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, I.R.S. 

Almeida e S.C. Emídio, 03/II/2015, água clara, ecossistema de floresta; 3 machos (12,34 - 



 
 
 

34 
 

  

28,67 mm), 6 fêmeas (7,60 - 11,06 mm) e 4 jovens (INPA) município do Caroebe, vicinal 35, 

igarapé Taboca, 0°55'02.0"N 59°43'41.3"W, bacia do rio Caroebe, F.C. Zanetti, I.R.S. 

Almeida, M.A.L. Santos e S.C. Emídio, 03/II/2015, água clara, ecossistema de floresta; 5 

machos (12,26 - 20,46 mm), 14 fêmeas (13,35-19,36 mm), (MIRR), município do São João 

da Baliza, vicinal 28, igarapé 1° ponte próxima à BR 210, 0°55'50.6"N 59°52'21.5"W, bacia 

do rio Caroebe, M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, P.M. Castro, S.C. Emídio e A. R. Lima, 

29/IV/2015, água clara, ecossistema de floresta; 29 machos (14,41 - 22,25 mm) e 14 fêmeas 

(INPA), município de Rorainópolis, Vila Colina, BR 174, rio Jauaperi, 0°30'51.2"N 

60°27'54.9"W, M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, P.M. Castro, S.C. Emídio e A. R. Lima, 

29/IV/2015, água clara, ecossistema de floresta; 2 machos (17,14 - 19,35 mm) e 3 fêmeas 

(7,19 - 16,10 mm), (INPA), município de Rorainópolis, rio Anauá, 0°56.724'N 60°26.258'W, 

L.F.R. Guterres, 28/III/2015, água clara, ecossistema de floresta; 1 macho (INPA), município 

de Alto Alegre, igarapé do Bicho Podre, [3°12N 62°1’W], bacia do rio Uraricoera, V. Py-

Daniel e colaboradores, 25/V/1987; 1 macho (INPA), município do Bonfim, igarapé Arraia, 

3°21'05"N 59°54'12"W, bacia do rio Tacutu, V. Py-Daniel e colaboradores, 29/X/1987, água 

clara, ecossistema de lavrado; 3 machos e 4 fêmeas (MIRR), município de Mucajaí, região do 

Apiaú, igarapé do Perdido, [2°26’27.502”N 60°56’17.059”W], bacia do rio Mucajaí, J. 

Tavares, 19/09/2009, água clara ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro reto, moderadamente direcionado para baixo, alcançando a 

extremidade distal do escafocerito; margem superior com 8-13 dentes distribuídos 

uniformemente, dos quais 1-4 dentes pós-orbitais (geralmente 2 pós 1 sobre a órbita); margem 

inferior com 2-5 dentes. Carapaça áspera, com espínulos na margem ântero-lateral (Figura 

33). Abdome às vezes com espinhos no bordo lateral das pleuras (Figura 34). Segundo par de 

pereiópodos robusto, semelhantes na forma, mas diferente no tamanho, com espinho em todo 

o artículo; margem cortante dos dedos com dois dentes proeminentes no dátilo e um no dedo 

fixo; dátilo menor que a palma; quela maior alcança com o carpo a extremidade distal 

escafocerito (Figura 35). Telso com margem posterior terminada em extremidade aguda, com 

dois espinhos: par de espinhos internos mais longos, ultrapassando a mencionada extremidade 

(Figura 36). Apêndice masculino com inúmeras cerdas distribuídas irregularmente, tão longo 

quanto o apêndice interno (Figura 37).  

Distribuição geográfica: Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Amapá, 

Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Roraima, São Paulo), Colômbia, Suriname, 
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Peru, Equador (Holthuis 1952, 1966; Rodriguez 1980; Kensley e Walker 1982; Garcia-Dávila 

1998; Ramos-Porto e Coelho 1998; Magalhães 2002; Garcia-Dávila e Magalhães 2003; 

Pimentel 2003; Magalhães 2005; Valencia e Campos 2007; Castro e Silva2013; Pimentel e 

Magalhães 2014). 

 

 

Figuras 33 – 37. Macrobrachium brasiliense. 33- Rostro ( vista lateral), 34- abdome (vista 

lateral), 35- segundo pereiópodo, 36- telso e uropodo, 37- segundo pleópodo (macho). Escala: 

33 (10 mm), 34 - 36 (5 mm), 37 (4 mm). 

 

Variação: ocorrem variações morfológicas e merísticos no rostro que pode ter 8-10 dentes na 

margem superior. Exemplares jovens, imaturos e subadultos dessa espécie podem ser 

confundidos com a espécie M. nattereri devido à semelhança morfológica, especialmente nos 

caracteres do rostro e do segundo par de pereiópodos. Uma identificação conclusiva, em 

geral, só pode ser realizada mediante a disponibilidade de exemplares machos adultos de 

tamanho grande. 



 
 
 

36 
 

  

Habitat e microhabitat: os espécimes foram capturados em rios e igarapés, em áreas de mata e 

lavrado, por meio de armadilha ou puçá, em serapilheira, pedral, corredeiras e em banco de 

macrófitas. Os exemplares foram coletados tanto nos períodos noturno quanto diurno. 

CC máximo: machos 28,67 mm, fêmeas 20,52 mm; fêmeas ovígeras 21,20 mm. 

Considerações gerais: os camarões dessa espécie que foram capturados em áreas de floresta 

apresentaram coloração escura, fato que pode ser hipoteticamente justificado como resultante 

influência do habitat onde vivem. Outra observação pertinente feita em campo foi que a 

maioria dos espécimes capturados nas coletas adicionais encontrava-se em habitat de 

corredeira e pedral. A espécie M. brasiliense já foi registrada para um município de Mucajaí 

por Castro e Silva (2013); neste estudo, verificou-se que ocorrer em dez municípios do estado. 

 

Macrobrachium ferreirai Kensley e Walker, 1982 

(Figuras 38-42) 

 

Material examinado: 3 machos (INPA), município de Caracaraí, igarapé do Defunto, afluente 

do lago Aliança, 128'55"N 6114'12"W, L. H. Rapp Py-Daniel, 29/IX/2006, bacia do rio 

Branco; 1 macho (21,15 mm) (INPA), município de Caracaraí, igarapé da Corredeira, afluente 

do igarapé Leite, lago Aliança, 128'55"N 6114'12"W, L. H. Rapp Py-Daniel, 29/IX/2006, 

bacia do rio Branco. 

Caracterização morfológica: rostro com quase ¾ do tamanho da carapaça, margem superior 

com 9 dentes, sendo 3-4 dentes pós-orbitais; margem inferior com 1-2 dentes às vezes 3. 

Carapaça com forte espinho antenal (Figura 38). Abdome liso, pleura do quinto somito com 

extremidade aguda (Figura 39). Segundo par de pereiópodos mais longo que o corpo, 

semelhantes em forma e diferentes no tamanho; dedos com menos da metade do tamanho da 

palma, dátilo com um forte dente mediano e dois menores, dedo fixo com dente na metade 

proximal; palma longa, com espinhos e espínulos; carpo menor que o própodo; mero e ísquio 

juntos maior que o carpo (Figura 40). Apêndice masculino com inúmeras cerdas (Figura 41). 

Telso mais curto que os urópodos, com margem posterior amplamente triangular, com dois 

pares de espinhos, o par interno mais longo que o externo (Figura 42).  
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Figuras 38-42 Macrobrachium ferreirai 38- Rostro (vista lateral) , 39- abdome (vista lateral) , 

40- segundo pereiópodos, 41- segundo pleópodo (macho), 42- telso e uropódo. Escala: 38,39 

e 42 (10 mm), 40 (5 mm), 41 (4 mm). 

 

Distribuição geográfica: Colômbia, Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima), 

(Kensley e Walkerm1982; Valencia e Campos 2007; Pileggi et al. 2013). 

Variação: a espécie apresenta variação em alguns caracteres merísticos e morfológicos: o 

rostro tem geralmente 9 ou 10 dentes, mas às vezes pode ter até 14 dentes (Valencia e 

Campos, 2007). Em alguns exemplares, telso e urópodo podem ter o mesmo tamanho. 

Habitat e microhabitat: Igarapés e rios. 

CC máximo: Machos 21,15 mm. 

Considerações gerais: a espécie M. ferreirai pode às vezes ser confundida com M. brasiliense. 

O principal caráter para diferenciá-las são as proporções dos artículos do segundo par de 

pereiópodos. Porém, mesmo assim, a identificação de exemplares imaturos e sub-adultos pode 

ser inconclusiva. Ramos-Porto e Coelho (1998) e Melo (2003) citaram a ocorrência da espécie 

M. ferreirai para o estado de Roraima, mas sem a comprovação de material testemunho. 
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Pileggi et al. (2013) relataram que é possível a ocorrência da espécie no estado, visto que o 

mesmo ocorre na bacia Amazônica. 

 

Macrobrachium jelskii (Miers, 1877) 

(Figuras 43-47) 

Macrobrachium jelskii - Cavalcante e Castro 2014: 49. 

Material examinado: 3 fêmeas (7,26 - 10,75 mm) e 6 imaturos (MIRR), município do Cantá, 

igarapé sem nome, 2°43'15.5"N 60°37'48.9"W, bacia do rio Branco, F.A.G. Melo, 15/X/2006; 

1 fêmea e 1 fêmea ovígera (13,67 mm), (MIRR), município de Caracaraí, igarapé da Estrada 

Perdida, 1°25'16.8"N 60°59'7.7"W, bacia do rio Branco, L. F. R. Guterres e P.M Castro-

Guterres, 20/XI/2006, água clara, ecossistema de floresta; 1 macho (11,82 mm), (INPA), 

município de Boa Vista, rio Cauamé, 2°51'00.3"N 060°37'49.7"W M.A.L. Santos e I.R.S. 

Almeida, 04/XII/2014, água clara, ecossistema de lavrado; 4 machos, 41 fêmeas (20,57 - 

22,22 mm) e 4 fêmeas ovígeras (17,19 - 19,36 mm), (INPA), município de Mucajaí, 

Tamandaré, rio Mucajaí, 2°33'48.2"N 60°55'43.8"W, F.C. Zanetti e S.C. Emídio, 16/II/2015, 

água clara, ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro delgado, curvado para cima na parte distal, ultrapassando a 

extremidade do escafocerito; margem superior com 7-10 dentes desigualmente distribuídos, 

com 1-2 dentes pós-orbitais e 1 supra-orbital, margem inferior com 5-7 dentes (Figura 43). 

Carapaça e abdome lisos (Figura 44). Apêndice masculino mais longo do que o apêndice 

interno, com numerosas cerdas distribuídas desigualmente (Figura 45). Segundo par de 

pereiópodos iguais na forma e no tamanho; dedos com um pequeno dente no dedo fixo e 

vários dentículos no dátilo (Figura 46). Telso com margem provida de uma extremidade 

mediana aguda e dois pares de espinhos distais; espinhos internos ultrapassando a 

extremidade distal do telso (Figura 47). 

Distribuição geográfica: Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Amapá, 

Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Roraima, Sergipe, Santa Catarina), Suriname, Peru, Bolívia, Trinidad (Holthuis 1952, 1966; 

Farias 1978; Rodriguez 1980; Kensley e Walker 1982; Garcia-Dávila 1998; Ramos-Porto e 

Coelho 1998; Magalhães 2002, Garcia-Dávila e Magalhães 2003; Pimentel 2003; Pileggi et 

al. 2013; Cavalcante e Castro 2014; Pimentel e Magalhães 2014). 
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Figuras 43-47 Macrobrachium jelskii 43- Rostro (vista lateral), 44- abdome (vista lateral), 45- 

segundo pleópodo (macho), 46- segundo pereiópodo, 47- telso e uropódo. Escala: 43, 47 (5 

mm) 45 (4 mm), 44, 46 (10 mm). 

 

Variação: Em alguns espécimes examinados o rostro pode ter de 6-8 dentes, podendo 

ultrapassar a extremidade do escafocerito.  

Habitat e microhabitat: os espécimes foram capturados em rios e igarapés em áreas de matas e 

lavrado. As coletas se deram por meio de armadilha, no período noturno, e puçá, no período 

diurno. Os microhabitat dessa espécie foram serapilheira, pedral, praia e barranca. 

CC máximo: Machos 11,82 mm; fêmeas 22,22 mm; fêmeas ovígeras 19,36 mm.  

Consideração geral: As coletas realizadas durante este estudo renderam um pequeno número 

de machos, tanto nas coletas noturnas como nas diurnas, prevalecendo uma maior ocorrência 

de fêmeas. M. jelskii pode ser confundida com o M.amazonicum por suas semelhanças 

morfológicas, mas os caracteres diferenciais daquela espécie são o número de dentes e a 

forma do rostro, que é menos armado, com dentes mais espaçado que os de M. amazonicum. 
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Garcia-Dávila (1998) diferenciou as duas espécies pelos seguintes caracteres: em M. 

amazonicum, o rostro é mais curvado que em M. jelskii, ultrapassando o escafocerito e 

formando uma crista; em M.jelskii, a margem do telso é mais definida que a de M. 

amazonicum, mesmo em exemplares imaturos; em M. amazonicum, os últimos pares de 

pereiópodos são áspero o que não ocorre no M. jelskii; por fim, as fêmeas de M. jelskii 

possuem ovos maiores e menos numerosos que as de M. amazonicum. 

 

Macrobrachium nattereri (Heller, 1862) 

(Figuras 48-52) 

 

Macrobrachium nattereri- Castro e Silva, 2013. 

Material examinado: 1 macho (INPA), município de Iracema, Hakoma, rio Tissipora-ú, [2° 

57’14.47”N 61°35’31.66”W], bacia do rio Mucajaí, V. Py-Daniel e colaboradores, 

23/VIII/1983, ecossistema de floresta; 7 machos (INPA), município de Alto Alegre, Homoxi, 

alto rio Mucajaí (Uxua-ú), 2°29'N 63°43'W, bacia do rio Mucajaí, V. Py-Daniel e 

colaboradores, 25/VIII/1991, ecossistema de floresta; 2 machos (INPA), município do 

Bonfim, igarapé Arraia, coord. 3°21'05"N 59°54'12"W, bacia do rio Tacutu, V. Py-Daniel e 

colaboradores, 25/XI/1996, água clara, ecossistema de lavrado; 9 machos e 1 fêmea (INPA), 

município do Bonfim, rodovia BR401, estrada do Bonfim, [2°51’36”N 60°33’39.56”W], 

J.A.A. Gomes, J.S. Zuanon e J. Albert, 25/III/1992, água clara bacia do rio Branco, 

ecossistema de lavrado; 3 machos, 8 fêmeas e 1 fêmea ovígera (INPA), município de Alto 

Alegre, Xidea, rio Parima, [2°36'N 63°52'W], V. Py-Daniel e colaboradores, 20/VIII/1993, 

ecossistema de floresta; 4 machos e 3 fêmeas (INPA), município de Alto Alegre, igarapé 

Tupaquiri, [2° 57’14.47”N 61°35’31.66”W], V. Py-Daniel e colaboradores, 24/X/1997; 3 

machos, 1 fêmea, 3 jovens e 1 imaturo (INPA), município de Alto Alegre, igarapé Grande, 

[3°7'54.635"N 63°27'29.638"W], V. Py-Daniel e colaboradores, 22/10/1987, bacia do rio 

Uraricoera, ecossistema de floresta; 3 machos e 1 jovem (INPA), igarapé Xiquibá, 

[2°57’14.4”N 61°35’31.66”W], município de Alto Alegre, V. Py-Daniel e colaboradores, 

24/X/1987, bacia do rio Uraricoera; 4 machos e 1 fêmea (INPA), igarapé SG. Ávila, 

04°26'41.9"N 061°07'31.1"W, município de Pacaraima, rodovia BR174, Campinho, V. Py-

Daniel e colaboradores, 27/X/1987; 14 machos (8,28-23,08 mm) e 3 fêmeas (8,86-20,61 mm), 

(MIRR), município de Mucajaí, região do Apiaú, igarapé do Perdido, [2°26’27.502”N 
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60°56’17.059”W], bacia do rio Mucajaí, D. A. Lima, E. A. Barbosa, C. R. Araújo, F. C. 

Zanetti e J. S. Tavares, 19/IX/2009, água clara, ecossistema de floresta; 1 macho (MIRR), 

município do Cantá, igarapé acima do haras Cunhã Pucá, [2°36’34.93”N 60°36’12.09”W] 

bacia do rio Branco, A.A. Otaviano, P.M. Castro-Guterres, A.S. Sales e J.S. Tavares, sem 

data, ecossistema de lavrado; 6 machos (6,82 - 20,32 mm), 2 fêmeas (6,77 - 12,67 mm), 

(MIRR), município do Cantá, igarapé próximo à Serra Grande I, 2°33'27.9"N 060°44'53.9"W, 

bacia do rio Branco, F.A.G. Melo, D. Maciel, C. Prazeres e D. Silva, 08/XII/2007, água clara, 

ecossistema de lavrado e floresta; 1 fêmea e 4 imaturos, (MIRR), município de Boa Vista, 

igarapé da 2ª ponte da margem direita após a ponte do Cauamé, [2°52’51.90”N 

60°40’41.81”W], bacia do rio Cauamé, A.A Otaviano, R. Serafim, F.C. Zanetti e Diego, 

07/X/2010, água clara, ecossistema de lavrado; 3 fêmeas ovígeras (12,71 - 15,80 mm), 

(MIRR), município do Cantá, igarapé da 3ª ponte próxima ao Haras Cunhã Pucá, 

[2°41’51.90”N 60°40’28.81”W], bacia do rio Branco, A.A. Otaviano, 07/V/2010, ecossistema 

de lavrado; 3 machos (8,64 - 31,34 mm), (INPA),município de Pacaraima, igarapé Miang, 

04°29'02.11"N 061°07'51.0"W, bacia do rio Surumu, R.E. Farias e F.R. Silva, 10/III/2014; 8 

machos (13,99-23,73 mm), 13 fêmeas (13,37-21,32 mm), 25 jovens e 27 imaturos, (INPA), 

M.A.L. Santos, F.C. Zanetti e S.C. Emídio, 13/VI/2014; 7 machos, 7 fêmeas e 3 imaturos 

(INPA), F.C. Zanetti e S.C. Emídio, 24/I/2015, água clara, ecossistema de floresta e lavrado; 

2 machos (19,35-23,31 mm), 2 fêmeas (15,02 - 16,12 mm), (INPA), município do Amajari, 

igarapé do Coimbra, 3°37'03.0"N 061°49'46.5"W, estrada vicinal Bom Jesus, Trairão, bacia 

do rio Trairão, F.C. Zanetti, M.A.L. Santos e J. Santos, 18/IV/2015, água clara, ecossistema 

de floresta; 9 machos (14,33 - 23,29 mm), 1 fêmea (11,11 mm) (MIRR), município de São 

João da Baliza, vicinal 26, rio Mata Fome, 0°40’N 60°03’W, bacia do rio Jauaperi, M.A.L. 

Santos, F.C. Zanetti, P.M. Castro, S.C. Emídio e A. R. Lima, 28/IV/2015, água clara, 

ecossistema de floresta; 1 fêmea (15,05), (INPA), sede do município do Bonfim, rio Tacutu, 

03°21'14.8"N 059°49'57.4"W, F. C. Zanetti e S.C. Emídio, 07/IV/2015, água clara, 

ecossistema de lavrado. 

Caracterização morfológica: rostro quase reto, curto, alcançando a extremidade distal do 

escafocerito, margem superior com 8-11 dentes, com 2-3 dentes pós-orbitais, margem inferior 

com 1-4 dentes. Carapaça áspera devido a pequenos espínulos na região ântero-lateral (Figura 

48). Abdome liso, eventualmente com pequenos espínulos (Figura 49). Segundo par de 

pereiópodos robustos, iguais na forma e desiguais no tamanho; palma com um sulco 
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longitudinal; quelas com extremidade distal dos dedos cruzada, formando uma fenda 

mediana; dedos com cerdas na margem cortante, com um dente localizado no terço distal do 

dátilo e outro na metade do dedo fixo; dátilo com dois dentes pequenos e dedo fixo com 3-5 

dentes pequenos (Figura 50). Apêndice masculino com numerosas cerdas (Figura 51).Telso 

com margem distal com extremidade mediana aguda e dois pares de espinhos laterais, o par 

interno é mais longo e ultrapassa a citada extremidade (Figura 52). 

 

 

Figuras 48-52. Macrobrachium nattereri. 48- Rostro (vista lateral), 49- abdome (vista lateral), 

50- segundo pereiópodo, 51- segundo pleópodo (macho), 52- telso e uropódo. Escala: 48, 51, 

52 (5 mm), 49, 50 (10 mm). 
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Distribuição geográfica: Venezuela, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Amapá, Bahia, 

Ceará, Pará, Roraima), Colômbia, Peru (Holthuis 1952, 1966; Rodriguez 1980; Kensley e 

Walker 1982; Garcia-Dávila 1998; Ramos-Porto e Coelho 1998; Garcia-Dávila e Magalhães 

2003; Pimentel 2003; Valencia e Campos 2007; Pileggiet al. 2013; Pimentel e Magalhães 

2014). 

Variação: Macrobrachium nattereri apresenta variação morfológica na carapaça, 

principalmente em fêmeas que podem ter ou não pequenos espinhos. Enquanto os jovens e 

imaturos apresentam um sulco contínuo longitudinal na palma. Macrobrachium nattereri 

pode ser facilmente confundida com Macrobrachium brasiliense, especialmente no caso de 

exemplares juvenis, imaturos e subadultos, pois ambas as espécies têm o sulco longitudinal na 

superfície externa da palma. A identificação de ambas é mais segura com o exame de 

espécimes machos adultos, nos quais as diferenças morfológicas e as proporções entre dedos e 

palma do segundo par de pereiópodes estão mais bem consolidadas. 

Habitat e microhabitat: Macrobrachium nattereri foram capturados em rios e igarapés, em 

áreas de mata e lavrado, usando-se armadilha no período noturno e puçá no período diurno. 

Os microhabitat dessa espécie foram: remanso, serapilheira, pedral e corredeira moderada. 

CC máximo: Machos 31,34 mm; fêmeas 21,32 mm. 

Considerações gerais: As espécies M. nattereri e M. brasiliense são muito semelhantes 

morfologicamente, sendo possível visualizar melhor as diferenças entre elas em indivíduos 

adultos. Garcia-Dávila (1998) e Pimentel (2003) diferenciaram as duas espécies pelos 

seguintes caracteres: rostro ligeiramente curvado para cima em M.nattereri e ligeiramente 

curvado para baixo em M. brasiliense; a palma do segundo par de pereiópodes de M. nattereri 

é inflada, e é subcilíndrica em M. brasiliense; o sulco longitudinal na palma do segundo par 

de pereiópodes é mais evidente em M.nattereri e bem menos evidente em M.brasiliense.  

Quanto à distribuição dessa espécie, Ramos-Porto e Coelho (1998) e Melo (2003) 

citaram sua ocorrência para o estado de Roraima, mas sem indicar o exame e documentação 

do material testemunho. O presente estudo confirma a ocorrência de M. nattereri em Roraima. 

 

Macrobrachium sp. 

(Figuras 53-57) 
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Material examinado: 21 machos, 1 fêmea, 1 fêmea ovígera e 1 jovem (INPA), município de 

Alto Alegre, Surucucus, [2°46'60"N 63°40'0"W], bacia do rio Parima, V. Py-Daniel e 

colaboradores, 27/XI/1991, 6 machos, 1 fêmea, 2 fêmeas ovigeras e 1 jovem (INPA), V. Py-

Daniel e colaboradores, 27/XI/1991, ecossistema de floresta; 6 machos, 3 fêmeas e 3 fêmeas 

ovigeras (INPA), município de Iracema, rio Tissipora-ú, Hakoma, [2°45'29”N 63°31'32"W], 

V. Py-Daniel e colaboradores, 23/VIII/1993, bacia do rio Mucajaí, ecossistema de floresta; 5 

machos (INPA), município de Alto Alegre, Homoxi, cabeceira do rio Mucajaí, [2°29’51”N 

63°43’47”W], bacia do rio Mucajaí, William Millikem, IV/2002, ecossistema de floresta; 2 

machos, 4 fêmeas e 1 jovem (INPA), município de Alto Alegre, Homoxi, igarapé 

Urumathebei-ú-aí, [2°29’51”N 63°43’47”W], bacia do rio Parima, V. Py-Daniel e 

colaboradores, 25/VIII/1993, ecossistema de floresta; 7 machos (16,77 - 21,54), 26 fêmeas e 

11 jovens, (INPA), município de Alto Alegre, posto indígena Xitei/Xidea, igarapé das Irmãs, 

[2°36’25”N 63°52’18”W], V. Py-Daniel e colaboradores, 18/VIII/1993, 5 machos (INPA), V. 

Py-Daniel e colaboradores, 09/XI/1998, 13 machos, 22 fêmeas, 5 fêmeas ovígeras e 15 

imaturos (INPA), bacia do rio Parima, Pari Yanomami, 11/III/2002, ecossistema de floresta; 4 

machos (INPA), município de Alto Alegre, serra Surucucus, rio da Cachoeira, [2°46'60"N 

63°40'0"W], bacia do rio Mucajaí, V. Py-Daniel e colaboradores, 24/XI/1991, ecossistema de 

floresta; 8 machos (10,62 - 18,96) e 1 fêmea ovígera (INPA), município de Alto Alegre, Serra 

Surucucus, igarapé sem nome, [3°9’33.11”N 63°32’34.457”W], bacia do rio Parima, V. Py-

Daniel e colaboradores, 26/XI/1991; 26 machos, 4 fêmeas, 3 fêmeas ovígeras e 16 jovens, V. 

Py-Daniel e colaboradores, 27/XI/1993, ecossistema de floresta; 1 macho (INPA), município 

de Alto Alegre, Serra Surucucus, rio Talimú-ú, [3°9’33.11”N 63°32’34.457”W], bacia do rio 

Mucajaí, col. V. Py-Daniel e colaboradores, 01/XII/1991, ecossistema de floresta; 2 machos 

(INPA), município de Alto Alegre, igarapé da hidrelétrica, serra Surucucus, [3°9’33.11”N 

63°32’34.457”W], V. Py-Daniel e colaboradores, 25/XI/1991, bacia do rio Parima; 2 machos 

(12,67 - 17,78 mm) e 4 fêmeas (13,66 - 15,75 mm), (MIRR), município de Iracema, 

Xirimihwiki, [2°52”N 63°43”W], bacia do rio Parima, Catarina, 11/VII/2009, ecossistema de 

floresta; 41 machos (17,17 - 23,00 mm), 60 fêmeas (18,19-19,45 mm), 4 fêmeas ovígeras 

(12,19-14,45 mm) e 10 jovens, (INPA), município de Alto Alegre, rio Parima, posto indígena 

Xitei/Xidea, Watatas, [02°36'N 63°52'W], coletor desconhecido, 11/IV/2002, ecossistema de 

floresta; 21 machos (10,49-19,32 mm), 22 fêmeas (10,58 - 13,36 mm) e 17 jovens, município 
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de Alto Alegre, igarapé Harau, Xitei-Xidea, [02°36’N 063°52’W], bacia do rio Parima, 

coletor desconhecido, 21/V/2002, ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro curto, não alcançando o final do pedúnculo antenular, não 

ultrapassando o escafocerito, inclinado para baixo distalmente; margem superior com 5-8 

dentes, dos quais um dente pós-orbital e um supra-orbital; margem inferior com um dente. 

Carapaça lisa, com um forte espinho antenal e um hepático (Figura 53). Abdome liso, pleura 

do primeiro ao quinto somito com cerdas distribuídas aleatoriamente; pleura do primeiro a 

terceiro somito ventralmente arredondadas, o quarto e quinto com formato retangular na 

margem ventro-lateral, sexto somito com um espinho agudo (Figura 54). Telso com dois 

pares de espinhos dorsais, margem posterior com uma extremidade aguda e dois pares de 

espinhos. Espinho interno mais longo que o externo, o espinho interno ultrapassando que a 

extremidade distal do telso, entre os quais quatorze cerdas plumosas. Margem distal dos 

urópodos ultrapassando a margem dista do telso (Figura 55). Primeiro par de pereiópodos 

ultrapassa o final do escafocerito; dedos tão longos quanto à palma; própodo mais longo que o 

carpo e o mero; quela com cerdas distribuídas na palma. Segundo par de pereiópodos iguais 

na forma e diferentes no tamanho; dátilo menor que a palma, dedo móvel com mais da metade 

da face cortante lisa, um dente forte e três pequenos dentes distribuídos na sua porção 

proximal; dedo fixo com mais da metade da face cortante lisa, com dois dentes fortes e quatro 

pequenos dentes; própodo arredondado, carpo maior que o mero e o ísquio juntos; toda a 

extensão do segundo par de pereiópodes recoberta com pequenos espínulos (Figura 56). 

Apêndice masculino menor que o apêndice interno, com cerdas distribuídas na margem distal 

(Figura 57). 

Distribuição geográfica: Conhecida apenas para as bacias dos rios Parima e Mucajaí (alto 

Mucajaí). 

Variação: Podem apresentar dimorfismos sexual, sendo os machos maiores que as fêmeas.  

Habitat e microhabitat: Rios e igarapés. Sem informação sobre os microhabitat onde ocorrem. 

CC máximo: Machos 23,00 mm; fêmeas 19,45 mm.  

Considerações gerais: Macrobrachium sp. possui caracteres morfológicos divergentes das 

outras espécies do gênero Macrobrachium na América do Sul. Comparando-se caracteres 

como a estrutura e fórmula rostral, morfologia dos pereiópodes e do apêndice masculino com 

os das espécies M. amazonicum, M. brasiliense, M. ferreirai, M. jeskii, M. nattereri, os 

indivíduos encontrados, muito provavelmente pertencem a uma nova espécie (Tabela 3). 
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Figuras 53 – 57. Macrobrachium sp. 53- Rostro (vista lateral), 54- abdome (vista lateral), 55- telso e 

uropódo, 56- segundo pereiópodo, 57- segundo pleópodo (macho). Escala: 53 - 56 (5 mm), 55 (10 

mm). 

 

Gênero Pseudopalaemon Sollaud,1911 

 

Caracterização morfológica: rostro ultrapassando ligeiramente a extremidade das órbitas, às 

vezes ultrapassando o escafocerito e o pedúnculo antenular. Carapaça com espinhos antenal e 

hepático presentes. Mandíbula sem palpo 
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Tabela 3. Comparação dos principais caracteres distintivos entre as espécies de Macrobrachium que ocorrem em Roraima. 

Caracteres M. amazonicum M. brasiliense M. ferreirai 

Rostro Rostro sinuoso, delgado, curvado para 

cima distalmente; 

Ultrapassa extremidade do distal do 

escafocerito. 

Rostro reto, inclinado 

moderadamente para baixo; 

Alcança a extremidade distal 

do escafocerito. 

Rostro reto, moderadamente inclinado para baixo; 

Alcança extremidade distal do pedúnculo 

antenular. 

Fórmula rostral 6-12(1)
 

8-11  

8-13(1-4)
 

2-5  

9 (3-4)
 

2-4  

2º par de pereiópodes Semelhantes na forma e no tamanho; 

Dedos: margem cortante lisa, providas 

de 1 dente no dátilo; 

Dedo fixo com 1 dente grande e 3-4 

dentículos basais. 

Semelhantes na forma e 

diferentes no tamanho, com 

espinhos em todo o articulo; 

Dedos: margem cortante com 

2 dentes no dátilo e 1 no dedo 

fixo. 

Semelhantes na forma e diferentes no tamanho; 

Pereiópodo mais longo que o corpo; 

Dedos: dátilo com 2 dentes grandes e vários 

pequenos; dedo fixo com dente na metade 

proximal.  

2º par de pleópodos  Apêndice masculino com numerosas 

cerdas. 

Apêndice masculino com 

numerosas cerdas; tão longo 

quando o apêndice interno. 

Apêndice masculino com numerosas cerdas. 
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Continuação da tabela 3. 

 

Caractesres 
M. jelskii M. nattereri Macrobrachium sp. 

 

Rostro 

Rostro delgado, sinuoso, curvado 

para cima distalmente; 

Ultrapassa o escafocerito. 

Rostro reto, ligeiramente 

inclinado para baixo; 

Alcança  extremidade distal do 

escafocerito. 

Rostro reto, ligeiramente inclinado para baixo 

distalmente; 

Não alcança extremidade distal do pedúnculo 

antenular. 

Fórmula rostral 7-10(1-2)
 

5-7. 

8-11(2-3) 

1-4 
 

5-8 (1) 

1 

2º par de pereiópodes Semelhantes na forma e diferente no 

tamanho, 

Dedos: 1 dente pequeno no dedo fixo 

e vários dentículos no dátilo. 

Semelhantes na forma e 

desiguais no tamanho; 

Dedos: cerdas na margem 

cortante; dátilo com 2 dentes 

pequenos e 1 dente grande no 

terço distal; dedo fixo com 3-5 

dentes pequenos e 1 dente 

grande na metade do dedo 

móvel.  

Semelhantes na forma e diferentes no tamanho, 

dátilo mais curto que a palma; carpo mais longo 

que o mero e o ísquio; todo artículo recobertos 

com pequenos espínulos. 

Dedos: dedo móvel com 1 dente grande e 3 

dentes pequenos proximais, distalmente com mais 

da metade da face cortante lisa; dedo fixo com 2 

dentes grandes e quarto pequenos, com mais da 

metade da face cortante lisa distalmente; 

Apêndice masculino Apêndice com inúmeras cerdas, mais 

longo que o apêndice interno. 

Apêndice masculino com 

numerosas cerdas. 

Apêndice masculino menor do que o apêndice 

interno, o mesmo possuem cerdas distribuídas na 

margem distal.  



 
 
 

49 
 

  

Pseudopalaemon chryseus Kensley e Walker, 1982 

(Figuras 58-62) 

Material examinado: 38 machos, 3 fêmeas, 7 jovens (INPA), município do Cantá, fazenda 

Santa Cecília, 2º48’24.2”N 60º37’09.0”W, bacia do rio Branco, J. Zuanon e A.A. Gomes, 

23/III/1992, água clara, ecossistema de lavrado; 3 machos, 1 jovem (INPA), município de 

Alto Alegre, igarapé Xiquibá, 2°57’14.47”N 61°35’31.66”W, bacia do rio Uraricoera, V. Py-

Daniel e colaboradores, 24/X/1987, ecossistema de floresta; 36 machos (5,25-8,72 mm), 13 

fêmeas (5,01-7,94 mm), 18 jovens e 17 imaturos (MIRR), município de Caracaraí, Caicubi, 

igarapé Canuiní, 1°17'09.35”S 61°55'57.40”W, baixo rio Branco, bacia do rio Jufari, 

F.C.Zanetti e Rosenir, 11/VI/2013, água preta, ecossistema de floresta alagada; 1 macho, 2 

fêmeas ovígera e 1 imaturo (MIRR), município de Caracaraí, Terra Preta, igarapé Marixi, 

0°51'52.916"N 61°57'51.778”W, bacia do rio Xeriuni, F.C. Zanetti, 09/VI/2013, água preta, 

ecossistema de floresta alagada; 4 machos (5,91-8,34 mm), 1 jovem (MIRR), município de 

Caracarai, Caicubi, rio Jufari, 1°17'09.35”S 61°55'57.40”W, F.C. Zanetti e Rosenir, 

11/VI/2013, água preta, ecossistema de floresta alagada; 1 macho (6,79 mm), (MIRR), 

município de Caracarai, Caicubi, praia do Apoio, 1°17'09.35”S 61°55'57.40”W, bacia do rio 

Jufari, P.M. Castro e A.A. Otaviano, 07/IX/2011, ecossistema de floresta; 1 fêmea (6,49 mm), 

(MIRR), município de Boa Vista, praia do Caçari, rio Cauamé, 2º52'N 60º40'W, F.C. Zanetti, 

R. Serafim, Diego e A.A. Otaviano, 08/X/2010, ecossistema de lavrado; 12 machos (6,46-

8,78 mm), 4 fêmeas (6,53-8,78 mm), (MIRR), município do Cantá, igarapé acima do haras 

Cunhã Pucá, 2º52'N 60º40'W, bacia do Branco, A.A. Otaviano, P.M. Castro-Guterres, A.S. 

Sales e J.S. Tavares, 2010, água clara, ecossistema de lavrado; 4 fêmeas (4,77 - 6,29 mm), 

(MIRR), município de Boa Vista, praia da Polar, rio Cauamé, 2º52'N 60º40'W, C.C.O. 

Coelho, F.C. Zanetti, A.A. Otaviano e J. Gomes, 18/IV/2013, água clara, ecossistema de 

lavrado; 1 macho (9,72), 2 fêmeas (7,18-8,00 mm), (MIRR), município de Boa Vista, área 

rural, 2°43'15.5"N 60°37'48.9"W, bacia do rio Branco, F.A.G. Melo, 15/XII/2006, 

ecossistema de lavrado; 1 fêmea (9,28 mm), 1 fêmea (11,76 mm), (MIRR), município do 

Cantá, igarapé São Lourenço, 1ª ponte próximo ao Haras Cunhã Pucá, 2º52'N 60º40'W, bacia 

do rio Branco, A.A. Otaviano, 07/V/2010, ecossistema de lavrado; 6 fêmeas (5,22 - 6,53 mm), 

5 imaturos, (MIRR), município de Boa Vista, praia da Polar, 2º52'N 60º40'W, rio Cauamé, 

A.A. Otaviano, F.C. Zanetti, Diego e R. Serafim, 08/X/2010, ecossistema de lavrado; 1 fêmea 
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ovígera (3,25 mm), (MIRR), município do Cantá, 3ª ponte próximo ao Haras Cunhã Pucá, 

2°41'51.90"N 60°40'05.61"W, bacia do rio Branco, A.A. Otaviano, 07/V/2010, ecossistema 

de lavrado; 7 machos (8,26-8,59 mm), 30 fêmeas (7.20-11,01 mm) e 1 fêmea ovígera (11,09 

mm), (MIRR) ,município do Bonfim, igarapé da Vaca, 3°21'19.781"N 59°51'36.703"W, bacia 

do rio Tacutu, P.R. Andrade, e colaboradores, 23/IV/2009, ecossistema de lavrado; 1 macho 

(7,84 mm), 21 fêmeas (4,73 - 8,42 mm), (MIRR), município de Caracaraí, estrada Perdida, 

Ponto 2, 1°25'16”N 60°59'7.7"W, bacia do rio Branco, L.F. Guterres e P.M. Castro-Guterres, 

20/XI/2006, ecossistema de floresta; 3 machos (8,23-9,79 mm) 1 fêmea (8,70 mm), (MIRR), 

município do Bonfim, estrada de Normandia, 3°24'14.0"N 59°56'38.1"W, bacia do rio Tacutu, 

L. F. R. Guterres e P. M. Castro-Guterres, 18/VI/2006, ecossistema de lavrado; 8 machos 

(7,70-8,77 mm), 12 fêmeas (7,94-9, 92 mm) (MIRR), município do Amajarí, BR 174, sentido 

Pacaraima, 3°36'55.0"N 60°57.7'8.4"W, bacia do rio Uraricoera, L. F. R. Guterres e P. M. 

Castro-Guterres, 14/VII/2006, ecossistema de lavrado; 18 machos (7,52-10,51 mm), 84 

fêmeas (7,20-11,74 mm), 1 fêmea ovígera, 160 jovens (MIRR), município do Cantá, igarapé 

do Inácio, 2°45’12.88”N 60°34’17.04”W, bacia rio Branco, N.P. Queiroz, L.F.P. Queiroz e 

M.A.L. Santos, 18/X/2013, água clara, ecossistema de lavrado; 2 fêmeas (7,72 - 8,45 mm), 

(MIRR), município de Boa Vista, lago, 2°55'29"N 60°43'50"W, bacia do rio Cauamé, D. 

Cascarelli, 27/VI/2007, água clara, ecossistema de lavrado; 5 machos (8,45-8,52 mm), 2 

jovens e 2 imaturos (MIRR), município de Caracaraí, igarapé do Bueiro, estrada perdida 

ponto 1, 1°25'16.8”N 60°59'7.7"W,P.M. Castro-Guterres, C.R. Dias e J.C. Prazeres, sem data, 

ecossistema de floresta; 13 fêmeas (4.86-5,20 mm), 1 imaturo (MIRR), município de 

Caracaraí, bacia do rio Branco, F.A.C. Melo, 30/IX/2006, ecossistema de floresta; 1 macho 

(5,72 mm), 44 fêmeas (6,24-8,26 mm), 82 imaturos (MIRR), município de Boa Vista, lago na 

BR174 entre Boa Vista e Mucajaí, [2°46’08.53”N 60°39’12.09”W], bacia do rio Branco, 

L.F.R. Guterres, P.M. Castro-Guterres e Carlinhos; 28 machos, 40 fêmeas (9,67-11,13 mm), 8 

imaturos (MIRR), município do Bonfim, igarapé da vaca, 3°21'19.781"N 59°51'36.703"W, 

bacia do rio Tacutu, Paul, Ana Mariza, Francivaldo e Andreza, 07/III/2009, água clara, 

ecossistema de lavrado; 17 machos (7,50-7,76 mm), 47 fêmeas (8,15-11,44 mm), município 

do Bonfim, igarapé da vaca (prox. ao buritizal), bacia do rio Tacutu, Paul, Ana Mariza, 

Francivaldo e Andreza, 07/III/2009; água clara, ecossistema de lavrado; 8 machos, 26 fêmeas 

(8,50 - 10,72 mm), 1 fêmea ovígera, (10,76 mm), 25 jovens, município do Bonfim, igarapé da 

vaca, bacia do rio Tacutu, Ana Mariza, Francivaldo e Paulo Ricardo, IV/2009, ecossistema de 
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lavrado; 13 machos, 40 fêmeas (7,10 - 8,81 mm), 1 fêmea ovígera, 87 jovens, 162 imaturos 

(MIRR) município de Caracaraí, igarapé do Bueiro, estrada Perdida, ponto 2, 1°25'16.8”N 

60°59'7.7"W, bacia do rio Branco, L.F. R. Guterres e P.M. Castro-Guterres, 11/XII/2007, 

ecossistema de floresta; 2 machos (8,12-8,27 mm), 6 fêmeas (7,88-9,44 mm), 7 jovens 

(MIRR), município de Boa Vista, praia do Curupira, rio Cauamé, área urbana, 2°52’N 

60°41’W, P.M. Castro, F.C. Zanetti e A.A. Otaviano, 08/IV/2009, ecossistema de lavrado; 4 

machos (8,68 mm), 4 fêmeas (9,06 - 12,05 mm), 1 fêmea ovígera (10,98 mm), (INPA), 

município de Caracaraí, Parque Nacional do Viruá, [1°48’51.28”N 61°08’04.18”W], bacia do 

rio Branco, Júlio Daniel do Vale, 05/VI a 17/VI/2008, ecossistema de lavrado; 1 fêmea 

ovígera (INPA), município de Caracaraí, rio Branco,[1°48’51.28”N 61°08’04.18”W], L. H. 

Rapp Py-Daniel, 28/IX/2006, ecossistema de floresta; 49 machos (10,38 mm), 109 fêmeas 

(5,57- 10,68 mm), 1 fêmea ovígera (12,65 mm), 270 jovens, (INPA), município do Bonfim, 

vicinal do Tucano, igarapé de vereda de buritis, 3°25'25,3"N 60°03'44.1"W, bacia do rio 

Tacutu, M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida, S.C. Emídio e F.C. Zanetti, 26/II/20015, água clara, 

ecossistema de lavrado; 48 machos (9,54 - 10,50 mm), 6 fêmeas (10,50 mm), 3 fêmeas 

ovígeras (10,67-12,41mm), (INPA), município de Boa Vista, BR 174, sentido Pacaraima, 

igarapé de vereda de buritis, 2°09'46.9"N 60°49'52.5”W, bacia do rio Uraricoera, M.A.L. 

Santos, F.C. Zanetti, I.R.S, Almeida e M.C.A. Santos, 29/VII/2014, água clara, ecossistema 

de lavrado; 3 machos (8,17 - 9,17mm), 4 fêmeas (9,09-12,11 mm), 1 imaturo (INPA), 

município de Boa Vista, igarapé de vereda de buritis, 3°18'17.2"N 60°51'25.1"W, bacia do rio 

Uraricoera, M.A.L. Santos, I.R. S Almeida e M.C.A. Santos, 08/IX/2014, água clara, 

ecossistema de lavrado; 1 macho (8,70 mm), 4 fêmea (7,22 - 9,22 mm) 1 fêmea ovígera 

(10,78 mm), 1 imaturo, (INPA), município de Alto Alegre, igarapé de vereda de buritis, 

2°57'30.6"N 61°04'45.8"W, bacia do rio Cauamé, M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida, M.C.A. 

Santos e P.L.J. Lopes,31/X/2014, água clara, ecossistema de lavrado; 4 machos, 16 fêmeas 

(8,05 - 11,22 mm), 11 jovens, (INPA), município de Alto Alegre, região do Taiano, igarapé 

de vereda de buritis, 3°23'05.7"N 61°10'09.1”W, bacia do rio Uraricoera, M.A.L. Santos, 

I.R.S. Almeida e J.S. Ribeiro, 08/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 21 machos 

(7,50-9,80 mm), 14 fêmeas (6,89 mm), 7 fêmeas ovígeras, 8 jovens, (INPA), município de 

Boa Vista, rodovia BR174 veredas de buritis (poças), 3°18'19.5"N 60°51'31.6"W, bacia do rio 

Uraricoera, M.A.L. Santos e I.R.S. Almeida, 08/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 

21 machos (8,28 - 9,19 mm), 24 fêmeas (8,57 - 9,63 mm), 6 fêmeas ovígeras (11,04-13,21), 
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12 jovens, 12 imaturos, (INPA), município do Bonfim, vicinal do Tucano, igarapé de vereda 

de buritis, 3°33'48.2"N 60°55'43.8"W, bacia do rio Tacutu, M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida, 

S.C. Emídio e F.C. Zanetti, 27/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 2 machos (9,16 

mm), 10 fêmeas (8,09-12,05 mm), 1 fêmea ovígera (11,56 mm), 8 imaturos, (INPA), 

município de Bonfim, região do Tucano, igarapé da Serra, 3°13'57.0"N 60°08'13.2"W, bacia 

do rio Tacutu, M.A.L. Santos e F.C Zanetti, 27/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 

22 machos (6,53-8,43 mm), 14 fêmeas (6,95 - 7,43 mm) 45 jovens, (INPA), município de 

Rorainópolis, estradada vicinal 20, vila Colina, igarapé Igília Saco, 0° 37'17.00"N 60°33' 

22.5"W, bacia do rio Jauaperí, M.A.L. Santos, B.C.A. Santos e N.L. Ferreira,21/XII/2014, 

água preta, ecossistema de floresta; 3 machos, 17 fêmeas (6,25 - 12,69 mm), 48 jovens, 1 

imaturo, (INPA), município de Rorainópolis, Vila Colina, igarapé na estrada da vicinal 20, 

0°37'16.7"N 60°29'53.9"W, bacia do rio Jauaperí, M.A.L. Santos, B.C.A. Santos e 

N.L.Ferreira,21/XII/2014, água clara, ecossistema de floresta; 90 machos (10,09 mm), 195 

fêmeas (7,91 - 14,12 mm), 49 fêmeas ovígeras (13,71 mm), 640 jovens, (INPA), município do 

Bonfim, sítio Viana, estrada vicinal do Caju, PA, vereda de buritis, 3°04'37"N; 60°16'20"W, 

bacia do rio Tacutu, M.A.L. Santos, F.C. Zanetti, S.C. Emídio e I.R.S. Almeida, 27/II/2015, 

água clara, ecossistema; 8 machos (9,54 - 10,98 mm), 31 fêmeas (5,99 - 12,44 mm), 11 

jovens, 1 imaturo, (INPA), município de Boa Vista, sítio Marajoara, Água Boa, igarapé, bacia 

do rio Branco, 2°38'44.4”N 60°48'57,3"W, M.A.L. Santos, 30/XI/2014, água clara, 

ecossistema de lavrado; 5 machos (6,29-10,38 mm), 6 fêmeas (6,67 - 8,06 mm), 9 jovens, 

(INPA), município de Alto Alegre, região doTaiano, igarapé de vereda de Buritis, 

3°24'45.0"N 61°09'28.8”W,bacia do Uraricoera, M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida e M.C.A. 

Santos, 13/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado; 1 macho (9,25 mm), 5 fêmeas (8,49-

19,93 mm), 1 fêmea ovígera (13,34 mm), (INPA), município do Cantá, estrada da Serra 

Grande 1, vereda de buritis, igarapé da Fuquia, 2°42'25"N 60°40'31"W, bacia do rio Branco, 

M.A.L. Santos, I.R.S. Almeida e M.C.A. Santos, 27/XI/2014, água clara, ecossistema de 

lavrado; 1 macho, 16 fêmeas (6.35-10,93 mm), 25 jovens, (INPA), município do Cantá, sítio 

Senhorinha, igarapé de vereda de buritis, 2°57'29.0"N 60°32'54.2"W, bacia do rio Branco, 

M.A.L. Santos, 18/I/2015, água clara, ecossistema de lavrado.  

Caracterização morfológica: rostro quase reto, ultrapassando o escafocerito, margem superior 

com 8-10 dentes distribuídos uniformemente, 2-3 dentes pós-orbitais, às vezes 1 supra-orbital; 

margem inferior com 3-7 dentes (Figura 58). Carapaça e abdome liso (Figura 59). Segundo 
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par de pereiópodos iguais na forma e no tamanho, lisos; dedos da quela com margem cortante 

com dois dentes pequenos diminutos no dátilo e no dedo fixo (Figura 60). Telso com margem 

posterior com a extremidade mediana aguda e um par de espinhos, o interno maior que o 

externo, ultrapassando a citada extremidade (Figura 61). Apêndice masculino com inúmeras 

cerdas (Figura 62). 

 

 

Figuras 58 - 62. Pseudopalaemon chryseus. 58- Rostro (vista lateral), 59- abdome (vista 

lateral), 60- segundo pereiópodo, 61- telso e uropódos, 62- segundo pleópodo (macho). 

Escala: 58 - 61 (5 mm), 62 (3 mm). 

 

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima) Colômbia, (Kensley e 

Walker 1982; Pimentel 2003; Valencia e Campos 2010; Pileggiet al. 2013; Pimentel e 

Magalhães 2014).  
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Variação: rostro é, em geral, reto, mas às vezes pode ser inclinado para cima na extremidade 

distal. 

Habitat e microhabitat: rios, igarapés, veredas de buritis (Mauritia flexuosa) e lagos. Os 

espécimes foram capturados em microhabitat de serapilheira e macrófitas aquáticas 

(Montrichardia sp., Eleocharis sp., Ludwigia sp. e Eicchornia sp.). 

CC máximo: Machos 11,75 mm; fêmeas 9.93 mm.  

Considerações gerais: houve ocorrência de dimorfismo sexual com relação ao tamanho, com 

as fêmeas sendo maiores que os machos entre os espécimes aqui examinados. Além disso, os 

machos possuem o carpo e dedos da quela mais delgados que nas fêmeas Pseudopalaemon 

chryseus está distribuída em cinco localidades do estado, ocorrendo nos ecossistemas de 

lavrado, floresta e floresta alagada. 

 

Pseudopalaemon gouldingi Kensley e Walker, 1982 

(Figuras 63-66) 

Material examinado: 11 fêmeas, 1 jovem, (INPA), município do Bonfim, BR 401 igarapé 

Arraia, 3°21'05"N 59°54'12"W, bacia do rio Tacutu, V. Py-Daniel e colaboradores, 

25/XI/1996, água clara, ecossistema de lavrado. 

Caracterização morfológica: rostro mais curto que a carapaça, convexo sobre a órbita, 

margem superior com 8-13 dentes (em geral, 8-10) distribuídos igualmente no rostro, com 2-3 

dentes pós-orbitais; margem inferior com 1-3 dentes. Carapaça com um forte espinho antenal 

e um hepático (Figura 63). Abdome liso; pleura do quinto somito retangular, sexto somito 

com um pequeno espinho agudo (Figura 64). Segundo par de pereiópodos relativamente 

robusto em comparação aos outros pereiópodos, dedos de faces cortantes inteiros com cerdas, 

carpo menor que o mero (Figura 65). Telso com o par de espinhos laterais, espinho interno da 

margem distal mais longas do que os espinho externo (Figura 66).  

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas e Roraima) (Kensley e Walker, 1982; presente 

estudo). 

Variação: Ocorreram variações morfológicas na estrutura do rostro, que não apresentou uma 

curvatura tão convexa nos espécimes, provavelmente por se tratarem de espécimes juvenis e 

imaturos. 

Habitat e microhabitat: rio, área de várzeas e igarapés. 
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CC máximo: Os espécimes não foram medidos. 

Considerações gerais: Verificou-se variação no formato do rostro dos espécimes examinados, 

talvez explicada por se tratar de indivíduos juvenis e imaturos. A espécie Pseudopalaemon 

gouldingi só ocorreu no município do Bonfim em ecossistema de lavrado.  

 

 

 

Figuras 63 – 66. Pseudopalaemon gouldingi. 63- Rostro (vista lateral), 64- abdome (vista 

lateral). 65- segundo pereiópodo, 66- telso. Escala: 63 - 66 (5 mm). 

 

Pseudopalaemon sp. 

(Figuras 67-71) 

Material examinado: 18 machos (8,23-8,50 mm), 46 fêmeas (8,24 - 18,20 mm) 3 fêmeas 

ovígeras (12,93 mm), 150 jovens, (INPA), município do Bonfim, estrada vicinal do Caju, PA, 

sítio Viana, vereda de buritis, 3°04'37"N; 60°16'20"W, bacia do rio Tacutu, M.A.L. Santos, 

F.C. Zanetti, S.C. Emídio e I.R.S. Almeida, 27/II/2015, água clara, ecossistema de lavrado. 

Caracterização morfológica: rostro curvado para cima na porção distal, ultrapassando a 

extremidade distal do pêndulo antenular e do escafocerito, com espaço entre o penúltimo e o 
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último dente na extremidade distal do rostro; margem superior com 8-9 dentes, dos quais três 

pós-orbitais e um supra-orbital; margem inferior com 3-4 dentes. Carapaça lisa, com um forte 

espinho antenal e um hepático (Figura 67). Abdome liso, pleura do primeiro a terceiro 

somitos com forma arredondada, quarto e quinto somitos com forma retangular, quinto e 

sexto somitos com cerdas nas pleuras, sexto somito com espinho agudo (Figura 68). Telso 

com dois pares de espinhos dorsais, primeiro antes da metade e o segundo após a metade 

telso; margem posterior terminada em uma extremidade mediana aguda e com 2 pares de 

espinhos, espinhos internos ultrapassando a citada extremidade; 8 cerdas plumosas ao longo 

da margem distal, entre os espinhos internos. Urópodos ultrapassando a margem do telso 

(Figura 69). Primeiro par de pereiópodes iguais na forma e no tamanho, ultrapassando o final 

do escafocerito; quela com dátilo do tamanho da palma; dedo fixo com cerdas, própodo 

menor que o carpo, carpo maior que o mero e ísquio. Segundo par de pereiópodes iguais na 

forma e desiguais no tamanho; dátilo mais curto que a palma; dedo móvel com 2 dentes 

proximais, dedo fixo com 1 dente proximal e restante da margem cortante lisa; ambos os 

dedos com cerdas distribuídas aleatoriamente (Figura 70). Segundo par de pleópodos com 

apêndice masculino portando inúmeras cerdas (Figura 71).  

Distribuição geográfica: Conhecido apenas para a bacia do rio Tacutu, município do Bonfim. 

Hábitat e microhabitat: Veredas de buritis (Mauritia flexuosa), associados a plantas aquáticas 

(Nymphaecea e Cyperaceae). 

CC máximo: Machos 8,50 mm e fêmeas 18,20 mm.  

Considerações gerais: O exame dos espécimes evidenciou diferenças em alguns caracteres 

que, quando comparados com os das outras espécies do gênero Pseudopalaemon examinados 

neste estudo e as descritas na literatura até o momento, não permitiram uma identificação 

conclusiva no nível específico. Contudo, a conclusão de que se trataria de uma nova espécie é 

prematura, pois um estudo mais aprofundado, com um uma série maior de exemplares, seria 

aconselhável. A tabela 4 mostra uma comparação da situação de alguns caracteres (rostro, 

fórmula rostral, segundo par de pereiópodes, apêndice masculino) das espécies do gênero 

Pseudopalaemon estudadas no presente trabalho. 
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Figuras 67 – 71. Pseudopalaemon sp. 67- Rostro (vista lateral), 68- abdome (vista lateral), 69- 

telso, 70- segundo pereiópodo, 71- segundo pleópodo (macho). Escala: 67 - 69, 71 (5 mm), 70 

 (3 mm). 

 

Gênero Palaemon Weber, 1869 

Diferenciação morfológica: Espinhos antenal e branquiostegial presente, espinho hepático 

ausente; mandíbula, com palpo bi ou tri-articulado. Segundo par de pereiópodes com carpo 

mais longo que o mero; dátilo dos três últimos pares de pereiópodos são simples. Margem 

posterior do telso aguda. 

 

Palaemon yuna Carvalho, Magalhães e Mantelatto, 2014 

(Figs. 72-76) 

Material examinado: 2 machos (MIRR), município de Caracaraí, Terra Preta, baixo rio 

Branco, igarapé Marixi, 0°50'52.916”N 61°57'51.778”W, bacia do rio Xeriuini, F.C. Zanetti e 

Rosenir, 09/VI/2013, água preta, ecossistema de floresta alagada; 2 fêmeas (7,60 mm), 

(MIRR), município de Caracaraí, Caicubí, baixo rio Branco, igarapé Caicubi, 01°0'52.221”S 

62°6'15.601"W, P.M. Castro e A.A. Otaviano, 06/IX/2011, água preta, ecossistema de floresta 

alagada; 2 machos, 82 fêmeas (6,77 - 10,37 mm), 2 juvenis (MIRR), município de Caracaraí, 



 
 
 

58 
 

  

estrada Perdida, ponto 2,1°25'16.8”N 60°59'7.7"W, bacia do rio Branco, L.F.R. Guterres e 

P.M. Castro-Guterres, 20/XI/2006, ecossistema de floresta; 1 fêmea (8,75), (MIRR), 

município de Caracaraí, igarapé do Bueiro, estrada Perdida ponto 1, 1°25'16.8'N 

60°59'7.7"W, bacia do rio Branco, P.M. Castro-Guterres, C.R. Dias e J.C. Prazeres, 2007, 

ecossistema de floresta; 1 macho (10,26 mm), 1 fêmea (11,10), (MIRR), município de Bo a 

Vista, rodovia BR 174 entre Boa Vista e Mucajaí, [2°46’08.53”N 60°39’22.63”W],L.F.R. 

Guterres, P.M. Castro-Guterres e Carlinhos, 28/II/2007, ecossistema de lavrado; 

 

Tabela 4. Comparação dos principais caracteres morfológicos distintivos entre as espécies 

Pseudopalaemon que ocorrem em Roraima. 

Caracteres P. chryseus P. gouldingi Pseudopalaemon sp. 

Rostro Rostro desenvolvido, 

ligeiramente quase reto. 

Rostro mais curto que a 

carapaça, convexo sobre 

a órbita. 

Rostro curvado para 

cima distalmente, 

ultrapassa o final do 

pendulo antenular e o 

escafocerito. 

Fórmula do rostro 8-10 (2-3) 

3-7 

8-13 (2-3) 

1-3 

8-9 (3) 

3-4 

2º par de pereiópodo Iguais na forma e no 

tamanho, liso, margem 

cortante com dois dentes 

pequenos diminutos no 

dátilo e no dedo fixo. 

Pereiópodos um pouco 

robusto diferentemente 

dos outros pereiópodos, 

dedos cortantes inteiras e 

cerdas, carpo menor que 

o mero. 

Pereiópodes igual na 

forma e desigual no 

tamanho, dátilo menor 

que a palma. Dedo 

móvel com dois dentes 

situado próximo a palma, 

dedo fixo com mais da 

metade com lamina 

cortante e um dente 

situado no início do 

dedo. Dedo fixo e móvel 

com cerdas distribuídas 

aleatoriamente; articulo 

totalmente liso. 

Apêndice masculino 

com inúmeras cerdas 

Apêndice masculino com 

inúmeras cerdas. 

Apêndice masculino com 

inúmeras cerdas* 

Apêndice masculino com 

inúmeras cerdas 

  * Segundo Melo (2003). 



 
 
 

59 
 

  

9 machos, 11 fêmeas (7,78-12,58 mm), 1 jovem, 6 imaturo (MIRR), município de Caracaraí, 

igarapé do Bueiro, estrada Perdida, ponto 2, [1°25'16.8”N 60°59'7.7"W], bacia do rio Branco, 

L.F.R. Guterres e P.M. Castro-Guterres, 11/XII/2007, ecossistema de floresta; 1 macho 

(11,78) 2 fêmeas (13,10-13,30) (INPA), município de Caracaraí, Terra Preta, rio Xeriuni, 

0°33'54.731"N 61°57'9.945"W, M.A.L. Santos e F.C. Zanetti, 25/III/2014, água preta, 

ecossistema de floresta alagada; 1 macho (9,25), (INPA), município de Rorainópolis, igarapé 

na estrada da vicinal 20, Colinas, 0°37'16.7"N 60°29'53.9"W, bacia do rio Jauaperi, M.A.L. 

Santos, B.C.A. Santos e N.L. Ferreira, 21/XII/2014, água clara, ecossistema de floresta. 

Caracterização morfológica: rostro reto e inclinado ligeiramente para cima na extremidade 

distal, ultrapassando um pouco a extremidade do escafocerito; margem superior com 6-11 

dentes distribuídos irregularmente, 1 dente pós-orbital; margem inferior com 2-4 dentes. 

Carapaça lisa, com espinhos antenal e branquiostegial presentes (Figura 72). Abdome liso 

(Figura 73). Segundo par de pereiópodes liso, iguais na forma e no tamanho; dedos com 

margem cortante lisa em dois terços do seu comprimento (Figura 74). Telso com dois pares de 

espinhos látero-distais, espinhos internos maiores que os externos; margem posterior 

terminada em uma extremidade aguda (Figura 75), Apêndice masculino com inúmeras cerdas 

distribuídas irregularmente (Figura 76). 

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas, Roraima) (Carvalho et al. 2014). 

Variação: O rostro pode ser reto ou ligeiramente inclinado para cima no terço distal. 

Habitat e microhabitat: rios, igarapés e lago. Os espécimes das coletas adicionais foram 

capturados com puçá no período diurno, em serapilheira e macrófitas aquáticas enraizadas. 

CC máximo: machos 12,58 mm; fêmeas 13,30 mm.  

Considerações gerais: Em um estudo sobre a diferenciação morfológica e molecular de duas 

espécies de Palaemon da bacia amazônica, Carvalho et al. (2014) descreveram uma nova 

espécie, Palaemon yuna, e concluíram que as populações distribuídas na bacia do rio Negro 

representavam uma espécie distinta de Palaemon. carteri (Gordon, 1935), considerada até 

então como o táxon que ocorria nessa região. O exame dos espécimes no presente estudo 

constatou que a distribuição dessa nova espécie também se estende à bacia do rio Branco, 

como seria esperado. Em Roraima, a espécie encontra-se distribuída em três municípios, pode 

ser encontrada em áreas de lavrado, floresta e floresta alagada. 
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Figuras 72–76. Palemon yuna. 67- Rostro (vista lateral), 68- abdome (vista lateral), 69- telso, 

70- segundo pereiópodo, 71- segundo pleópodo (macho). Escala: 67 - 69, 71 (5 mm), 70 (3 

mm). 
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5 DISCUSSÃO 

A composição faunística dos camarões de água doce das famílias Palaemonidae, 

Euryrhynchidae e Sergestidae tem muito em comum com os padrões de distribuição que 

ocorre nos estados da região norte e nos países que fazem parte da Amazônia pela 

similaridade de habitat e microhabitat. A similaridade da bacia e sub-bacias do rio Branco 

com as bacias do rio Orinoco, Essequibo, Negro e Amazonas favorece uma peculiaridade de 

ambientes aquáticos, como: rios e igarapés de água clara e preta, veredas de buritis, lagos e 

alagados, nos ecossistemas de lavrado, floresta de terra firme, além de floresta alagada na 

porção sul próximo à bacia do rio Negro. Esses ambientes podem favorecer as interconexões 

faunísticas como também a diversidade de camarões de água doce na região (Magalhães e 

Pereira 2003, 2007).  

Em recente levantamento realizado, no Brasil ocorrem 35 espécies (Pileggi et al. 

2013; Pimentel e Magalhães 2014), 19 espécies para Amazônia brasileira, divididos em três 

famílias com ocorrências em águas continentais. No estado de Roraima eram conhecidos 

somente 4 espécies e 3 morfoespécies de camarões do gênero Macrobrachium. Com 

levantamento realizados foi possível identifica 14 espécies de camarões de água doce, 

pertencentes a cinco gêneros, três famílias e duas subordens de Decapoda; de dentre as quais 

o gênero Macrobrachium teve maior representatividade específica entre os camarões 

encontrados em Roraima, com seis espécies: M. brasiliense, M. amazonicum, M. nattereri, M. 

ferreirai, M. jelskii e Macrobrachium sp. (Tabela 2).  

Macrobrachium brasiliense tem ampla distribuição nas bacias hidrográficas sul-

americanas (Melo 2003) e vários novos registros para a bacia amazônica foram recentemente 

reportados por Garcia-Dávila e Magalhães (2003), Valencia e Campos (2010), Pileggi et al. 

(2013) e Pimentel e Magalhães (2014). 

Macrobrachium brasiliense foi registada pela primeira vez no município de Mucajai 

em Roraima (Castro e Silva 2013). Neste trabalho sua distribuição geográfica é ampliada para 

mais onze municípios do estado (Tabela 2), ocorrendo nas bacias dos rios Branco, Mucajai, 

Quitauau, Jufari, Cauamé, Trairão, Anauá, Jauaperi, Jatapú, Caroebe e Amajari. 

Macrobrachium brasiliense habita rios e pequenos igarapés de 1º e 2º ordem nas áreas do 

lavrado, floresta e floresta alagada da região norte e sul do estado (Figura 77).  

A exemplo da espécie anterior, Macrobrachium amazonicum apresenta ampla 

distribuição na América do Sul (Melo 2003; Vergamini et al. 2011) e que também teve vários  
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Figura 77. Distribuição geográfica de Macrobrachium brasiliense no estado de Roraima em ecossistema de lavrado, floresta de terra firme 

e floresta alagada (alguns símbolos estão sobrepostos e representam mais de uma localidade). Escala: 1: 4.500. 
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novos registros para a Bacia Amazônica reportados em trabalhos recentes (Garcia-Dávila e 

Magalhães 2003; Valencia e Campos 2010; Pileggi et al. 2013; Pimentel e Magalhães 2014).  

M. amazonicum foi registrado pela primeira vez para o estado de Roraima no 

município de Caracaraí, baixo rio Branco por Pileggi et al. (2013). Os registros realizados 

nesta pesquisa ampliam a distribuição para sete municípios (Tabela 2). E para as bacias dos 

rios Tacutu, Uraricoera, Cauamé, Jufari e Jatapu (Figura 78).  

Macrobrachium nattereri foi originalmente descrita de espécimes do baixo rio Negro 

(estado do Amazonas) (Heller 1862) e teve sua distribuição ampliada na Bacia Amazônica por 

Holthuis 1952, 1966; Kensley e Walker 1982; Pileggi et al. 2013; Pimentel e Magalhães 2014 

e na bacia do rio Orinoco por Rodríguez (1982). Neste estudo, M. nattereri é registrada pela 

primeira vez para Roraima por Castro e Silva (2013) a partir de registros devidamente 

documentados por material testemunho. Ramos-Porto e Coelho (1998) e Melo (2003), em 

trabalhos de compilação faunística, listaram a espécie como ocorrendo no estado, mas essa 

informação não pôde ser verificada pela falta de informação sobre o material examinado e 

material testemunho.  

Neste trabalho M. nattereri foi capturado em oito municípios (Tabela 2) ocorrendo 

(Figura 78), nas bacias dos rios Branco, Uraricoera, Tacutu, Cauamé, Mucajaí, Parima, 

Trairão e Jauaperi. Os espécimes foram capturados nas coletas feitas em rios e igarapés (1ª e 

2ª ordem) em microhabitats de serapilheira, corredeira e pedral tanto em ecossistemas de 

lavrado e floresta do estado. 

Macrobrachium jelskii também possui ampla distribuição na América do Sul (Melo, 

2003) e sua ocorrência na Bacia Amazônica foi reportada por diversos autores (Holthuis 

1966; Rodriguez 1980, 1982; Kensley e Walker 1982; Magalhães 2002; Garcia-Dávila e 

Magalhães 2003;Vieira 2003; Pileggi et al. 2013; Pimentel e Magalhães 2014). No estado de 

Roraima, a espécie foi listada por Cavalcante e Castro (2014) como fauna associada à 

piscicultura de tambaqui, Colossoma macropomum Couver, 1818 no município de Alto 

Alegre. Com os registos feitos neste trabalho, a espécie tem sua área de distribuição (Figura 

79) ampliada para quatro municípios (Tabela 2), com distribuição nas bacias do rio Branco e 

Mucajaí. Porém, é provável que a espécie também ocorra em outras bacias do estado, tendo 

em vista que Garcia-Dávila (1998) relatou que M. jelskii e M. amazonicum coexistem no 

mesmo tipo de habitat. 
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Figura 78. Distribuição geográfica de Macrobrachium amazonicum e Macrobrachium nattereri no estado de Roraima em ecossistema de 

lavrado e floresta de terra firme (alguns símbolos estão sobrepostos e representam mais de uma localidade). Escala: 1:4500 



 
 
 

65 
 

  

Macrobrachium ferreirai foi citado para a bacia Amazônica nos estados do 

Amazonas, Mato Grosso e Rondônia por Kensley e Walker (1982); Pileggi et al. (2013). Para 

a bacia do Orinoco, na Colômbia por Valencia e Campos (2010). Neste estudo M. ferreirai é 

registrada pela primeira vez no estado de Roraima neste trabalho, ampliando a sua área de 

distribuição até o norte da Amazônia brasileira (Figura 79). No estado, a espécie está restrita a 

ambientes aquáticos da área de floresta na bacia do baixo rio Branco, no município de 

Caracaraí.  

Macrobrachium sp. é aqui considerado como um táxon possivelmente novo em 

função das significativas diferenças morfológicas encontradas nos espécimes estudados em 

comparação com as espécies de Macrobrachium mais próximas morfologicamente  

registradas na literatura científica (Tabela 3). A área de distribuição (Figura 79) dessa espécie 

encontra-se até o momento, restrita ao complexo Guianense em rios da bacia do rio Parima-

Auari e do rio Mucajaí no complexo Parima, localizado acima de 1.000 metros de altitude, 

sendo coletada em rio e igarapés nos municípios de Alto Alegre e Iracema em ecossistema de 

floresta. 

Quatro espécies do gênero Palaemon são citadas para a bacia amazônica, que são P. 

ivonicus Holthuis, 1950, P. carteri, P. mercedae Pereira, 1986 e P. yuna Carvalho, Magalhães 

e Mantelatto, 2014 (Holthuis 1966; Pileggi et al. 2013; Pimentel e Magalhães 2014). Porém, é 

pouco provável que Palaemon carteri e Palaemon ivonicus ocorram nos corpos d’água do 

estado, pois, segundo Carvalho et al. (2014), são linhagens que evoluíram, respectivamente, 

em áreas da Amazônia ocidental e oriental.  

Para os autores, outra linhagem se distribui ao longo da bacia do rio Negro, a qual 

denominaram de Palaemon yuna Carvalho et al. (2014), que tem sua ocorrência confirmada 

nas bacias dos rios Branco, Xeriuini e Jauaperi neste estudo (figura 80). Por outro lado, 

Palaemon mercedae poderia ocorrer em Roraima, pois é uma região intermediária entre os 

registros conhecidos da espécie (bacia do alto rio Orinoco, Venezuela, e na bacia do rio 

Uatumã, no estado do Amazonas, Brasil).  

O gênero Pseudopalaemon é composto por espécies de pequeno porte e com 

microhabitats em macrófitas e serapilheira. Esse gênero foi assinalado para a bacia amazônica 

por Kensley e Walker (1982), quando descreveram três espécies, P. chryseus, P. gouldingi e 

P. nigrammis, para a bacia do rio Negro.  
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Figura 79. Distribuição geográfica de Macrobrachium jelskii, Macrobrachium ferreirai e Macrobrachium sp. no estado de Roraima, em 

ecossistema de floresta de terra firme e lavrado (alguns símbolos estão sobrepostos e representam mais de uma localidade). Escala: 1: 4500. 
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Pseudopalaemon gouldingi era até o momento registrada apenas no rio Negro 

(Kensley e Walker 1982). Contudo, com dados obtidos neste estudo, P. gouldingi teve a sua 

área de distribuição ampliada para a bacia do rio Tacutu, na região nordeste do estado de 

Roraima, município do Bonfim em ecossistema de lavrado (Fig. 80). 

Espécimes identificados neste estudo como Pseudopalaemon sp. evidenciaram 

diferenças morfológicas no rostro em relação ao de outras espécies do gênero encontradas 

(Tabela 4). Pseudopalaemon sp. foi encontrada na bacia do rio Tacutu, em igarapé de veredas 

de buritis na região do Tucano (assentamento do Caju), com ocorrência até o momento 

restrita ao município do Bonfim (Figura 80). 

Pseudopalemon chryseus foi registrada para a Colômbia por Valencia e Campos 

(2010), e sua distribuição na região amazônica foi ampliada por Pileggi et al (2013) e 

Pimentel e Magalhães (2014). P. chryseus é assinalada pela primeira vez no estado de 

Roraima neste estudo. A espécie encontra-se distribuída nas bacias dos rios Branco, 

Uraricoera, Cauamé, Tacutu, Jufari, Jauaperi e Xeriuiní e em sete municípios (Tabela 2), 

habitando diferentes microhabitats, como rios, igarapés (1ª e 2ª ordem), veredas de buritis 

(poças) e lagos nos ecossistema de floresta, floresta alagada (baixo rio Branco) e lavrado 

(Figura 81). 

A família Euyrhynchidae possui três espécies de um único gênero, ocorrendo na 

Amazônia: Euryrhynchus amazoniensis, E. burchelli e E. wrzesniowskii. Euryhynchus 

amazoniensis tem ocorrência conhecida na bacia do rio Negro (Tiefenbacher 1978; Kensley e 

Walker 1982) e na Amazônia oriental (Pimentel e Magalhães 2014), foi também assinalada na 

Amazônia peruana (Garcia-Dávila e Magalhães 2003) e colombiana (Valencia e Campos 

2010), e na bacia do rio Orinoco, tanto na Venezuela (Pereira 1991; López e Pereira 1996 

1998) quanto na Colômbia (Valencia e Campos 2010).  

Neste trabalho, a espécie E. amazoniensis foi registrada pela primeira vez para o 

estado de Roraima, ampliando sua área de distribuição (Figura 82) para as bacias dos rios 

Xeriuini e Jufari no município de Caracaraí, nas comunidade de Terra Preta e Caicubi, no 

baixo rio Branco, região sul do estado, seu habitat foi corpos de águas pretas e em 

ecossistema de floresta alagada, associada a microhabitat de serapilheira e troncos submersos. 
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Figura 80. Distribuição geográfica de Palaemon yuna, Pseudopalaemon sp. e Pseudopalaemon gouldingi no estado de Roraima, em 

ecossistema de lavrado, floresta de terra firme e floresta alagada (Alguns símbolos representa mais de uma localidade). Escala: 1: 4.500. 
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Figura 81. Distribuição geográfica de Pseudopalaemon chryseus no estado de Roraima, em ecossistema de lavrado, floresta de terra firme e 

floresta alagada (alguns símbolos estão sobrepostos e representam mais de uma localidade). Escala: 1: 4.500
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Euryrhynchus burchelli tem ampla distribuição na bacia amazônica central e oriental 

(Holthuis 1951; Tiefenbacher 1978; Kensley e Walker 1982; Vieira 2003; Pimentel e 

Magalhães 2014). Neste trabalho, ela é registada pela primeira vez para o estado de Roraima, 

ampliando sua área de distribuição (Figura 82) sua área de distribuição é ampliada para o 

norte da Amazônia brasileira, abrangendo a bacia do rio Branco, ocorrendo na região sul do 

estado, no município de Caracaraí. Como mencionado por Kensley e Walker (1982), essa 

espécie tem ocorrência em igarapé de água preta em ecossistema de floresta. 

Euryrhynchus wrzesniowskii é assinalada para a Guiana, Suriname e Amazônia 

brasileira (Holthuis 1951; Tiefenbacher 1978; Kensley e Walker 1982; Pimentel e Magalhães 

2014). Neste estudo, é feito o primeiro registro de E. wrzesniowskiia para Roraima (Figura 

82). Sua área de área de distribuição é ampliando para a bacia do rio Tacutu, na região do 

Tucano, município do Bonfim. Tienfenbacher (1978) presumiu que a espécie poderia ocorrer 

na região do glaben Tacutu, tendo em vista sua ocorrência na Guiana e no estado do 

Amazonas. Durante o trabalho de campo foi possível observar que as três espécies do gênero 

Euryhynchus ocorreram em ecossistemas distintos: floresta alagada, floresta de terra firme e 

lavrado. 

Nos ambientes aquáticos continentais a família Sergestidae encontra-se representada 

por um gênero e duas espécies (Omori 1975), das quais Acetes. paraguayensis é a única que 

possui o ciclo reprodutivo totalmente em água doce (Omori 1975). Sua distribuição abrange a 

Bacia do rio Orinoco (Rodríguez 1982), a bacia amazônica (Aldrich 1962; Omori 1975; 

D’Incao e Martins 2000; Magalhães 2002; Garcia-Dávila e Magalhães 2003; Magalhães 2005, 

Pimentel e Magalhães 2014), e Bacia do rio Paraguai (Hansen 1919; Omori 1975).  

Na Amazônia brasileira, havia sido registrada nos estados do Acre, Amazonas, Pará, 

Goiás e Mato Grosso (D’Incao e Martins 2000; Pileggi et al. 2013; Pimentel e Magalhães 

2014). No material analisado para este estudo verificou-se a ocorrência dessa espécie em 

corpos d’água no estado de Roraima, ampliando sua área de distribuição no Brasil (figura 82). 

Acetes paraguayensis foi registrada para o rio Jauaperi, na vila Colina, em corpos d’água 

preta e na bacia do rio Anauá em igarapé de 2ª ordem de água clara, no município de 

Rorainópolis, em ecossistema de floresta.  
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Figura 82. Distribuição geográfica de Euryrhynchus amazoniensis, Euryrhynchus burchelli, Euryrhynchus wrzesniowski e Acetes 

paraguayensis (fig. 82) no estado de Roraima, em ecossistema de lavrado, floresta de terra firme e floresta alagada (alguns símbolos estão 

sobrepostos e representam mais de uma localidade). Escala: 1:4 500. 
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6 CONCLUSÃO 

Embora tenha sido possível afirmar conclusivamente qual o número e distribuição 

geográfica das espécies que compõem a fauna de camarões do estado de Roraima proposto no 

estudo, ainda fica uma lacuna quanto ao real número de espécies que se encontra distribuída 

em Roraima. Porém em referencia aos objetivos pretendidos nesse estudo todos foi alcançado, 

promovendo o incremento do conhecimento com respeito aos camarões de água doce em 

Roraima. 

No estado eram conhecidas somente 4 espécies de camarões do gênero 

Macrobrachium, neste levantamento foi possível identificar 14 espécies, 10 espécies como 

novas ocorrências para Roraima, pertencentes a três famílias (Palaemonidae, Euryrhynchidae 

e Sergestidae) e cinco gêneros (Macrobrachium, Palaemon, Pseudopalaemon, Euryrhynchus 

e Acetes). 

 Os camarões identificados são das espécies Macrobrachium ferreirai, 

Macrobrachium sp. Palaemon yuna, Pseudopalaemon chryseus, Pseudopalaemon gouldingi, 

Pseudopalaemon sp.¸ Euryrhynchus amazoniensis, Euryrhynchus burchelli; Euryrhynchus 

wrzesniowskii e Acetes paraguayensis, registradas pela primeira vez para o estado de 

Roraima. Foram identificadas duas espécies de camarões Macrobrachium sp. e 

Pseudopalaemon sp., que possivelmente sejam novo táxons por apresentarem características 

morfológicas diferentes das descritas na literatura. Entretanto é, necessária uma série maior de 

indivíduos para identificação conclusiva. Ampliou-se a ocorrência das espécies 

Macrobrachium amazonicum, Macrobrachium brasiliense, Macrobrachium nattereri e 

Macrobrachium jelskii no estado. Porém, é possível que as espécies Macrobrachium inpa, 

Palaemon mercedae e Pseudopalaemon amazoniensis, venha a ocorrer também em Roraima, 

visto que o estado faz parte da bacia Amazônica e a ausências dessas espécies estejam 

relacionadas as localidades amostrados, pois não foi possível realizar um levantamento mais 

detalhando dos rios, igarapés, lagos, alagados que compõem as bacias estudadas. 

A distribuição faunística de camarões abrange quatorze dos quinze dos municípios 

do estado, ocorrendo em dezesseis bacias e sub-bacias em ecossistemas aquáticos, compostos 

por rios, igarapés, lagos, veredas de buritis e alagado, no lavrado, floresta de terra firme e 

floresta alagada em habitat e microhabitat de serapilheira submersas, macrofitas aquáticas, 

pedral e corredeiras moderada. 

Em vista dos poucos trabalhos publicados sobre a fauna carcinológica de Roraima, 

com alguns artigos esporádicos no qual, foram registrados somente camarões dos gêneros 
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Macrobrachium. Neste estudo foi possível a elaboração da primeira chave dicotômica com 

ilustrações para a identificação das famílias, gêneros e espécies de camarões que ocorrem no 

estado, portanto respondendo com clareza todos os objetivos pretendidos nessa pesquisa. 

Por fim, esta pesquisa gera subsídios para outros trabalhos com este grupo de 

crustáceos, como ecologia de comunidade e população, reprodução biológica, estudo 

conservacionista da biodiversidade, conservações de recursos naturais, potenciais ameaças aos 

ambientes aquáticos, como a ocorrência dos desmatamentos das matas ciliares, queimadas, 

assoreamento dos igarapés, lagos, veredas de buritis e alagados. Pois, os camarões de água 

doce  são sensíveis a qualquer alterações que possam ocorrer nos ambientes aquáticos, seja 

em médio ou em longo prazo, e, essas ocorrências constituem em ameaças reais para essa 

fauna de camarões. Portanto recomendamos estudos mais amplos para novas verificação da 

diversidade de espécies, reprodução e conservação de espécies de camarões e como se 

encontra destruída geograficamente nos corpos d`água no estado. 
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