






O que causa a doença que 
está matando milhares de 
caranguejos no nordeste 
do Brasil e que recebeu o 
nome de Doença do Ca-
ranguejo Letárgico?

a. Um mosquito.

b. O homem.

c. O vírus da gripe.

d. Um fungo.

Quem é o maior predador 
de caranguejos adultos?

a. O guaxinim que vive no 
manguezal.

b. As aves, especialmente 
a garça. 

c. O homem, que captura 
em excesso.

d. Os peixes, especial-
mente o robalo. 

Como é o nome do período 
em que não se pode 
capturar o caranguejo?

a. Ataque.

b. Defeso.

c. De tarde.

d. De noite.

De cada 100.000 larvas 
zoéas que nascem na na-
tureza, quantas chegarão 
à idade adulta aproxima-
damente?

a. 1.

b. 100.

c. 1.000.

d. Um montão deles. 

 

Qual é a diferença entre 
machos e fêmeas de ca-
ranguejos?
a. Fêmeas são peludas e os 
machos não têm pelos

b. Machos são vermelhos e as 
fêmeas mais azuladas.

c. O abdômen do macho é pe-
queno e da fêmea é grande e 
arredondado.

d. Os machos usam 
calção e as fêmeas 
usam biquíni.

No mar, os maiores peri-
gos que a larva de ca-
ranguejo enfrentam são:

a. As redes de pesca.

b. As baleias assassinas. 

c. Os predadores naturais.

d. A hélice dos barcos.

Quantos ovos  aproxi-
madamente uma fêmea 
de caranguejo-uçá 
desova a cada vez?

a. Um tantinho só.

b. 1.000 ovos.

c. 10.000 ovos. 

d.100 mil ovos.

Quais dessas são 
as fases de larva do 
caranguejo-uçá?
a. Alevino I e alevino II.

b. Zoeira e megafone.

c. Zoéa e megalopa.

d. Náuplio e misis.





Porque todo manguezal 
cheira ovo podre?

a. Porque a maior parte da 
matéria orgânica que desce 
os rios acaba ficando presa no 
manguezal, onde apodrece.

b. Porque os criadores de frango 
costumam jogar os ovos que 
apodrecem nestes locais.

c. Porque tem muito oxigênio na 
lama do manguezal.

d. Por absoluta falta 
de desodorante. 

Quanto tempo demora 
para um caranguejo 
para crescer e chegar ao 
tamanho comercial?

a. Um piscar de olhos.

b. Seis meses.

c. Um ano.

d. Cinco anos.

Do que as larvas 
do caranguejo se 
alimentam quando 
estão vivendo no mar?

a. De hambúrquer de siri.

b. De folhas de mangue.

c. De pequenas algas e de 
animais microscópicos que 
encontra na água.

d. De peixes. 

Por que as larvas do ca-
rangue- jo-uçá só nascem 
em noites de lua cheia ou 
lua nova? 
a. Porque a luz da lua fcilita 
para as larvas acharem o 
caminho para o mar 

b. Porque as marés são mais 
fortes e levam as larvas pra 
mais longe na costa. 

c. Porque elas são românticas.

d. Porque chove muito          
nessa época e os rios          
quando enchem car-
regam as larvas para 
o mar.

As fêmeas de caranguejo:
a. Carregam os seus ovos presos 
no seu abdômen até o nascimento 
das larvas.

b. Liberam seus ovos na água 
do mar e eles são levados pelas 
correntes marinhas 

c. Liberam caranguejinhos 
á prontos para cavar suas 
toquinhas no manguezal.

d. Liberam as larvas sobre 
as folhas que flutuam na 
água e depois são levadas
 para o mar, para o deses-
pero de suas mães. 

O caranguejo adulto 
se alimenta do que no 
manguezal? 

a. Só de folhas de mangue 
frescas e bem verdinhas.

b. De hambúrguer de peixe.

c. De peixes que entram em 
sua toca na maré cheia.

d. De folhas de 
mangue amareladas e                     
peixes mortos. 

O catador consciente só 
captura caranguejos...

a. ...que caibam na panela. 

b. ...durante a época da andada 
(carnaval dos caranguejos).

c. ...machos com mais de 6 cm e 
fêmeas, somente as não ovadas.

d. ...machos com mais de 6 cm.

Por que as larvas de 
caranguejo vão para o 
mar depois que nascem?
a. Para escapar dos 
predadores que vivem na   
lama dos manguezais.

b. Porque elas gostam muito 
de aventura e precisam dessa 
adrenalina para viver.

c. Para escapar dos catadores 
de caranguejo.

d) Porque tem mais ali-   
mento e a temperatura        
não varia tanto. 


