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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivos avaliar o efeito da oferta das 

microalgas Chaetoceros muelleri e Thalassiosira fluviatilis sobre o crescimento, a 

sobrevivência e o tempo de desenvolvimento larval do pepino do mar Holothuria 

grisea. As larvas de Holothuria grisea foram obtidas a partir de uma desova induzida 

por choque térmico e foram cultivadas em incubadoras cilindro cônicas, com volume 

útil de 15 L, mantidas sob uma densidade de 0,5 larvas/mL e aeração constante. A 

temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido e a salinidade da água foram mensurados 

diariamente e análises de amônia total (NH3/NH4
+) e nitrito (NO2-) foram feitas nos 

dias 05, 09 e 14 após a fertilização. Foram testados quatro tratamentos com cinco 

repetições cada: uma dieta com 100% de Chaetoceros muelleri; uma dieta com 

100% de Thalassiosira fluviatilis; uma dieta combinada contendo 50% de 

Chaetoceros muelleri e 50% de Thalassiosira fluviatilis (dieta mista); e o controle 

(sem alimentação). A taxa de alimentação variou de 20.000 a 40.000 células/mL para 

os diferentes estágios de desenvolvimento. O comprimento das larvas (μm) foi 

verificado nos dias 2, 8 e 14 após a fertilização e a sobrevivência (%) nos dias 4, 10 

e 14 após a fertilização. O tempo de desenvolvimento larval foi acompanhado para 

todos os tratamentos testados. Não houve diferença significativa nos valores de 

temperatura, pH, oxigênio dissolvido e salinidade, para os diferentes tratamentos 

testados. Os melhores tratamentos em termos de qualidade da água foram 

Chaetoceros muelleri e Controle, apresentando as menores concentrações de 

amônia total e nitrito. Maiores concentrações de amônia e nitrito foram verificadas 

nos tratamentos em que a microlaga Thalassiosira fluviatilis estava presente. A taxa 

de sobrevivência para todos os tratamentos testados diminuiu ao longo do 

desenvolvimento das larvas sendo bastante acentuada. O melhor tratamento, 

quando considerado o tempo de desenvolvimento larval e o comprimento total (μm), 

foi Chaetoceros muelleri. Holothuria grisea completou o seu tempo de 

desenvolvimento larval em 17 dias após a fertilização quando alimentadas com 

Chaetoceros muelleri, tendo desenvolvimento indireto com fases larvais de 

auriculária, doliolária e pentácula até a chegada da fase juvenil. 

 

Palavras-chave: Echinodermata. Holothuroidea. Larvicultura.  
 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of the supply of microalgae Chaetoceros 

muelleri and Thalassiosira fluviatilis on growth, survival and larval development time 

of the sea cucumber Holothuria grisea. Holothuria grisea larvae were obtained from a 

spawning induced by heat shock and were cultured in incubators conical cylinder with 

volume of 15 L, kept in a density of 0,5 larvae/ml and constant aeration. The 

temperature, pH, dissolved oxygen and water salinity were measured daily and total 

ammonia analysis (NH3 / NH4+) and nitrite (NO2-) were done on days 05, 09 and 14 

after fertilization. Four treatments were tested with five replicates each: a diet with 

100% Chaetoceros muelleri; a diet with 100% Thalassiosira fluviatilis; a combined 

diet containing 50% Chaetoceros muelleri and 50% Thalassiosira fluviatilis (mixed 

diet); and control (unfed). The feed rate ranged from 20.000 the 40.000 cells/ml for 

different stages of development. The length of the larvae (μm) was observed on days 

2, 8 and 14 after fertilization and survival (%) on days 4, 10 and 14 after fertilization. 

The larval development time was followed for all treatments. There was no significant 

difference in temperature, pH, dissolved oxygen and salinity, to the different 

treatments tested. The best treatments in terms of water quality were Chaetoceros 

muelleri and Control, with the lowest concentrations of total ammonia and nitrite. The 

highest concentrations of ammonia and nitrite were found in treatments where the 

microalgae Thalassiosira fluviatilis was present. The survival rate for all treatments 

decreased over larval development being quite sharp. The best treatment, when 

considering the larval development time and total length (μm), was Chaetoceros 

muelleri. Holothuria grisea completed it larval development time in 17 days after 

fertilization when fed Chaetoceros muelleri, having indirect development with larval 

stages of auricularia, doliolaria and pentacula until the arrival of the juvenile stage. 

 

Keywords: Echinodermata. Holothuroidea. Hatchery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo pepino do mar é utilizado vulgarmente para designar os 

equinodermos da classe Holothuroidea. Há seis ordens taxonômicas de holotúrias, 

mas a maioria das espécies comerciais pertence à ordem Aspidochirotida e em 

menor número a ordem Dendrochirotida (CONAND, 2006). A classe Holothuroidea 

possui um alto valor como iguaria na culinária de alguns países orientais, tais como 

Japão e China, onde acredita-se ter propriedades afrodisíacas e curativas (FAO, 

2008).  

Nos países asiáticos, os pepinos do mar são comercializados sob 

diversas formas: vivo, fresco, resfriado, congelado, seco, defumado, dentre outros 

(CONAND, 1999; 2001; FAO, 1990). Pepinos do mar contêm altos níveis de proteína 

e de determinados componentes bioativos, tais como mucopolissacarídeos e sulfato 

de condroitina (BORDBAR et al., 2011), e compostos com propriedades cicatrizante, 

antimicrobiana, antioxidante e anticancerígena (FREDALINA et al., 1999; MOURA et 

al., 2013; QI et al., 2007; TIAN et al., 2005). 

De acordo com a FAO (2012), em todo o mundo, 58 espécies de pepino 

do mar são conhecidas por serem pescadas comercialmente. A captura mundial total 

desses indivíduos é da ordem de 100.000 toneladas de animais vivos por ano 

(PURCELL et al., 2010, 2012). Nos últimos anos os pepinos do mar têm sido alvo da 

indústria pesqueira internacional, chegando a colocar em risco populações inteiras, 

como no caso de Galápagos, México e Austrália (FERDOUSE, 2004). A sobrepesca 

em muitos países é resultado da crescente demanda do mercado (principalmente da 

China), exploração descontrolada e/ou manejo inadequado da pesca (FAO, 2008).  

Semelhante a muitas outras espécies, os pepinos do mar tendem a ser 

facilmente sobrepescados devido ao seu baixo recrutamento, crescimento lento, 

comportamento sedentário e habitats de fácil acesso (PURCELL, 2010). Estes 

indivíduos cumprem um papel importante nos ecossistemas marinhos compondo a 

fauna bentônica desse ambiente e sendo responsáveis por significativas mudanças 

na composição do fundo oceânico (PAWSON, 1966; PAWSON, 1982; 

SONNENHOLZNER, 2003). Também desempenham papel importante na pesca 

fornecendo uma fonte significativa de emprego e renda para muitas populações 

costeiras (FAO, 2008).  

A aquicultura é o setor produtivo que mais cresce no mundo, com taxas 



 

15 

de crescimento anuais de 8,8% (FAO, 2012), e representa uma perspectiva 

promissora e viável que pode solucionar o problema da depleção dos estoques 

naturais de pepino do mar. 

 A produção de pepinos do mar tem atraído o interesse global, devido ao 

seu alto valor comercial e capacidade de produção em sistemas multitróficos 

(HANNAH; PEARCE; CROSS, 2013; PALZAT et al., 2008; PURCELL, PATROIS; 

FRAISSE, 2006; SLATER; JEFFS; CARTON, 2009). Algumas espécies de pepino do 

mar são produzidas em escala comercial na China, Japão, Maldivas, Madagascar, 

Austrália, Nova Caledônia, Palau, México e Vietnã, sendo a espécie Holothuria 

scabra a mais produzida mundialmente (PURCEL; HAIR; MILLS, 2012). 

No Brasil existe a ocorrência da espécie Holothuria grisea (Echinodermata: 

Holothuriidae), sendo frequente e abundante em fundos rasos do litoral, ocorrendo 

desde o Nordeste até Santa Catarina (TOMMASI, 1969). Esta espécie poderia 

representar uma possibilidade bastante promissora na diversificação da produção 

aquícola do Brasil. 

Uma vez que o estabelecimento do cultivo de uma nova espécie de 

organismo aquático requer informações sobre reprodução, larvicultura, engorda, 

dentre outros, são necessários estudos para a obtenção do pacote tecnológico 

necessário à produção dessa espécie em cativeiro. 

Apesar do pepino do mar não ser consumido no Brasil, nos últimos anos, 

surgiu um grande interesse no seu cultivo devido ao seu alto potencial 

biotecnológico. A espécie Holothuria grisea tem sido alvo de estudos devido à 

presença de moléculas bioativas (SUN et al.,2008; MOURA et al., 2013), que podem 

ter aplicação farmacológica. 

No Brasil, não existe produção comercial em cativeiro da espécie 

Holothuria grisea e a obtenção de matéria prima nas quantidades necessárias para a 

aplicação comercial (indústria farmacêutica e/ou alimentícia) pode representar um 

obstáculo. A dependência da coleta dos animais no ambiente natural não é 

interessante, já que a indústria não pode trabalhar com flutuações na pesca. Além 

disso, a pesca indiscriminada desse recurso pode levar a depleção dos seus 

estoques colocando em risco a espécie e o equilíbrio do ecossistema. 

Alguns aspectos da exploração comercial de Holothuria grisea e 

taxonomia foram verificadas por Hadel et al. (1999) e Tiago et al. (2005) no Estado 

de São Paulo. Experimentos com osmorregulação foram realizados por Freire et al. 
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(2002). Cogo et al. (2009) utilizou a espécie como bioindicador ambiental na costa 

do Espírito Santo e Bueno (2010) realizou estudos sobre a biologia reprodutiva desta 

espécie no Estado do Paraná. Entretanto, não existem trabalhos relacionados com a 

larvicultura desta espécie, sendo necessários estudos nesta área para a viabilização 

da sua produção. 

A larvicultura de qualquer espécie aquática pode ser considerada como 

uma fase bastante crítica do processo de produção (ALVAREZ-LAJONCHÈRE; 

CITTOLIN, 2013). O tamanho reduzido dos indivíduos e a maior fragilidade ao 

manejo reduzem significativamente a sobrevivência das larvas. A correta 

alimentação durante essa fase é crucial para a obtenção de animais em quantidade 

e qualidade para as fases posteriores de cultivo (SOARES et al., 2000). 

Em cativeiro, as larvas de pepino do mar são alimentadas com dietas 

compostas por um número variável de espécies de microalgas ofertadas 

conjuntamente. Dependendo da espécie de pepino do mar cultivada, podem ser 

utilizadas dietas compostas por Dunaliella euchlaia e Chaetoceros muelleri (XILIN, 

2004), ou Rhodomonas sp. e Dunaliella sp. (MERCIER et al., 2004). Outras espécies 

como Chaetoceros spp., Isochrysis galbana, Pavlova salina, Rhodomonas salina, 

Skeletonema spp., e Tetraselmis spp., têm sido utilizadas em proporções variadas 

(AGUDO, 2006; DUY, 2004; JAMES, 2004; RAMOFAFIA et al., 2003). 

Pouco se sabe sobre a importância da administração de uma única 

espécie de microalga na larvicultura de pepinos do mar. Pesquisas precisam ser 

realizadas para otimizar a taxa de alimentação e definir as melhores espécies de 

microalgas a serem utilizadas na alimentação das larvas de Holothuria grisea. 

A presente pesquisa teve como objetivos avaliar o efeito da oferta das 

microalgas Chaetoceros muelleri e Thalassiosira fluviatilis sobre o crescimento, a 

sobrevivência e o tempo de desenvolvimento larval do pepino do mar Holothuria 

grisea. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Holotúrias (Holothuroidea) 

O filo Echinodermata é constituído por cerca de 7.000 espécies, 

distribuídas em seis classes: Crinoidea (lírios do mar), Asteroidea (estrelas do mar), 

Ophiuroidea (serpentes do mar), Echinoidea (ouriços do mar e bolachas da praia), 

Holothuroidea (pepinos do mar) e Concentricloidea (margaridas do mar) (BRUSCA; 

BRUSCA, 2007; CHIA; HARRISON, 1994). Os indivíduos pertencentes a este filo 

estão entre os mais diversificados e adaptados do ambiente marinho (TOMMASI, 

1999). 

Existem seis ordens taxonômicas de holotúrias, mas a maioria das 

espécies exploradas comercialmente pertence à ordem Aspidochirotida, 

especificamente às famílias Holothuriidae e Stichopodidae, sendo a maioria espécies 

de clima tropical. Algumas espécies pertencentes à ordem Dendrochirotida, família 

Cucumariidae, também são pescadas comercialmente. Espécies das ordens 

Apodida, Dactylochirotida, Elasipodida e Molpadida em sua maioria não são 

pescadas comercialmente e não apresentam interesse econômico (FAO, 2008). 

Conand (2006) reconheceu cerca de 40 espécies de pepino do mar 

pescadas comercialmente, enquanto Toral-Granda, Lovatelli e Vasconcellos (2008) 

listaram pelo menos 47 espécies. Mais tarde, Purcell (2010) enumerou 66 espécies 

que são atualmente exploradas em várias regiões do mundo. O aumento gradativo 

do número de espécies exploradas mundialmente revela um problema generalizado 

do esgotamento de uma série de espécies de alto valor comercial. 

 

2.1.1 Bioecologia 

 

Os holotúrias possuem corpo cilíndrico com o eixo oral-aboral alongado, 

apresentando espinhos microscópicos disseminados no tegumento (PEARSE et al., 

1987; PEARSE e CAMERON, 1991). A grande maioria das espécies apresenta 

poucos centímetros de comprimento e corpos robustos e carnosos. A superfície 

ventral do corpo é achatada e é geralmente de cor esbranquiçada. Na superfície 

ventral, encontram-se os pódios locomotores, também conhecidos como pés 

ambulacrários, que funcionam para fixação no substrato e locomoção. Possuem 



 

18 

boca de forma oval, com a presença de tentáculos, localizada na extremidade 

anterior do corpo. Os tentáculos são utilizados para apreender itens alimentares, 

principalmente material orgânico particulado, e variam em número de 10 a 30. O 

ânus está situado dorsalmente na extremidade posterior do corpo (AGUDO, 2006).  

Os indivíduos adultos são bentônicos e estão amplamente distribuídos. 

Ocorrem em todos os oceanos e latitudes, a partir da costa até as planícies abissais, 

podendo ser encontrados em águas rasas de substratos rochosos, arenosos, 

lamosos ou mesmo de gramíneas marinhas e recifes de coral (RUPPERT; BARNES, 

1996). Entretanto, habitam preferencialmente, ambientes protegidos e com 

profundidade inferior a 20 m.  

Como na maioria dos animais, a reprodução dos pepinos do mar segue 

padrões cíclicos, com períodos reprodutivos prolongados ou curtos, que ocorrem 

sazonalmente ou mensalmente ao longo do ano (RAMOFAFIA et al., 2001; SHIELL; 

UTHICKE, 2006; MERCIER et al., 2007; SANTOS et al., 2015). Estudos revelam que 

esses padrões de periodicidade reprodutiva em Holothuroidea são frequentemente 

associados à fatores ambientais como temperatura, fotoperíodo (GAUDRON et al., 

2008; DISSANAYAKE; STEFANSSON, 2010; OMAR et al., 2013), ciclo lunar 

(KUBOTA; TOMARI, 1998; MERCIER et al., 2007), blooms de fitoplâncton (HAMEL 

et al., 1993; WIGHAM et al., 2003) e sinais químicos difusíveis (HAMEL; MERCIER 

1996). 

Os holotúrias possuem hábito alimentar principalmente detritívoro, 

alimentando-se do conteúdo orgânico da areia, lama e biofilme. Esses organismos 

desempenham um papel importante na "limpeza" dos substratos bentônicos, 

reciclando nutrientes orgânicos e promovendo bioturbação dos sedimentos 

(SONNENHOLZNER, 2003). A remoção dos pepinos do mar do seu ecossistema, 

pode favorecer substratos mais compactados e com potencial de acumulação de 

detritos, criando condições que podem ser inadequadas para vida de outras 

comunidades marinhas (PAKOA, 2009). 
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2.1.2 A espécie Holothuria grisea 

A espécie apresenta a seguinte classificação taxonômica: 

Reino: Animalia 

  Filo: Echinodermata 

    Classe: Holothuroidea  

      Ordem: Aspidochirotida  

        Família: Holothuriidae  

          Gênero: Holothuria  

             Espécie: Holothuria grisea (Selenka, 1867) 

Essa espécie é encontrada em regiões entre marés sobre afloramentos 

rochosos (recifes) nas praias da Flórida, Bahamas, Porto Rico, Jamaica, Colômbia, 

Curaçao, Panamá, Brasil e ao longo da costa da África Ocidental (HENDLER, 2005). 

No Brasil esta espécie ocorre desde o Nordeste até Santa Catarina, 

sendo frequente e abundante em fundos rasos do litoral (TOMMASI, 1969). No 

estado do Ceará há registros em várias praias de Fortaleza, Caucaia, Camocim, 

Icapuí, Itapipoca e, com muita abundância, em Barroquinha (DIAS, 2009).  

É conhecido como “gray sea cucumber” (pepino do mar cinzento) devido 

a sua coloração cinza escuro com variações de vermelho amarelado, com manchas 

marrons (FIGURA 1). É uma espécie gonocórica, com a ocorrência de indivíduos 

machos e fêmeas, sem dimorfismo sexual aparente, que durante o período de 

reprodução liberam os gametas no ambiente realizando fertilização externa.  

 
Figura 1. Exemplar de Holothuria grisea. 

 
(Fonte: Foto da autora). 
 
 

São encontrados de forma agrupada na zona entre marés, ficando 

expostos durante os períodos de maré baixa, onde se encontram fixados pelas 
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ventosas dos pódios (MENDES et al., 2006). Semelhante a outras espécies de 

pepino do mar, H. grisea tem a capacidade peculiar de regenerar estruturas 

corporais perdidas (AGUDO, 2006).  Além disso, em situações de estresse (como a 

presença de predadores, manejo, transporte ou após passar longos períodos fora 

d’água), estes indivíduos tem a capacidade de expelir suas vísceras (FIGURA 2). 

 

Figura 2. Exemplar de H. grisea com vísceras expelidas após longo período fora 
d’água. 

 
(Fonte: Foto da autora). 

 

Na morfologia interna, as gônadas são visíveis em animais maduros, 

sendo basicamente um emaranhado formado por vários túbulos de diferentes 

tamanhos. As gônadas apresentam coloração diferenciada, sendo que em geral as 

fêmeas possuem túbulos rosados e os machos túbulos em tons de creme (ROCHA, 

2005). 

 

2.2. Métodos de indução de reprodutores 

 

Uma vez que os reprodutores estão fora do seu habitat natural, estes, 

geralmente, não liberam os gametas naturalmente sendo necessária a indução da 

desova (BATTAGLENE et al., 2002).  

Os principais métodos utilizados para induzir a liberação de gametas em 

pepinos do mar foram definidos por alguns pesquisadores (AGUDO, 2006; 

DOMÍNGUEZ-GODINO et al., 2015; DUY, 2010; HAMEL et al, 2001; PÉREZ, 2005), 

e baseiam-se na aplicação de estresses controlados, como: 

 a) estimulação por sêmen: gotas de sêmen, oriundo de um pepino do 
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mar dissecado, são acrescentadas na água do tanque de desova;  

b) estimulação por pressão da água: os animais são deixados em tanque 

seco por 30 - 45 min e posteriormente são submetidos a fortes jatos de água do mar 

durante alguns minutos;  

c) estimulação por alimentação: os animais são expostos a altas 

concentrações de microalga (Spirulina) por cerca de 1 h; 

d) estimulação por choque térmico: os animais são submetidos a uma 

mudança de temperatura, podendo ser por aquecimento ou resfriamento da água, 

com diferença de 3 - 5 °C da temperatura ambiente. Este é o método mais 

difundindo, devido a sua eficiência comprovada em várias espécies; 

e) combinação de tratamentos: estimulação por choque térmico seguido 

pela estimulação por alimentação.  

Esses métodos são usados apenas para estimular a liberação dos 

gametas em condições de confinamento, e não para induzir a maturação gonadal. 

Portanto, sua aplicação é válida somente para indivíduos com gônadas maduras, ou 

seja, durante a época de desova natural. 

 

2.3 Estocagem de reprodutores e desova 

 

Os indivíduos reprodutores podem ser mantidos em viveiros ou tanques. 

Os mesmo podem ser provenientes de: a) coleta de indivíduos maduros em 

ambiente natural seguida de indução imediata; b) coleta de indivíduos imaturos e 

estocagem até que os mesmos se tornem maduros; e c) utilização de indivíduos 

previamente coletados e induzidos em estações reprodutivas anteriores (AGUDO, 

2006; MORGAN, 2000). Reprodutores estocados podem sincronizar a 

gametogênese, mas devem ser mantidos em baixas densidades (DUY, 2012). 

A indução da desova é realizada em pequenos tanques e pode ser feita 

pela aplicação dos métodos de estresse acima descritos. Contudo, mesmo com a 

aplicação destes fatores, a liberação dos gametas pode não ocorrer em parte dos 

indivíduos (EECKHAUT et al., 2012). Como alternativa, ovócitos e esperma podem 

ser coletados de indivíduos maduros e a fertilização feita artificialmente (EECKHAUT 

et al, 2012;. LÉONET et al., 2009). 

A estocagem correta dos reprodutores, com a manutenção da qualidade 

da água, oferta de alimento adequado e densidade de estocagem menor que 250 
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g/m², podem melhorar o sucesso da desova (GAMBOA et al., 2012).  

Segundo Agudo (2006), animais mantidos em viveiros ou tanques por 

vários meses desovam mais facilmente do que animais coletados diretamente do 

ambiente natural. Entretanto, Morgan (2000) constatou que a fecundidade dos 

reprodutores e a taxa de eclosão de ovos fertilizados se relacionam inversamente ao 

período de manutenção dos reprodutores em cativeiro. As vantagens e 

desvantagens da manutenção dos reprodutores em cativeiro, ou a coleta de 

indivíduos no ambiente, deve ser avaliada para cada localidade. 

Falta uma melhor compreensão das condições exigidas para a 

manutenção correta dos reprodutores. Mais pesquisas são necessárias para o 

desenvolvimento de técnicas e manejos que possam sincronizar a gametogênese 

(PURCELL; HAIR; MILLS, 2012) 

 

2.4 Desenvolvimento larval 

 

O desenvolvimento embrionário e larval de algumas espécies de pepinos 

do mar tem sido bem documentado (ASHA; MUTHIAH, 2002, ASHA; MUTHIAH, 

2005; BATTAGLENE et al., 2002; CAMERON; FANKBONER, 1989; HAMEL; 

MERCIER 1996; HAMEL et al., 2003). A maioria das espécies que foram estudadas 

(Holothuria scabra, Isostichopus japonicus e Holothuria spinifera) pertence à ordem 

Aspidochirotida, que é caracterizada pelo desenvolvimento indireto, isto é, os 

indivíduos passam por uma série de transformações larvais (auriculária, doliolária e 

pentácula) até chegarem na fase juvenil (HAMEL; MERCIER 1996). Outras 

espécies, entretanto, não passam pelo estágio de auriculária. Esse tipo de 

desenvolvimento é encontrado em algumas espécies de holotúrias, como por 

exemplo, Cucumaria frondosa e Athyonidium chilensis. (GUISADO et al., 2012; 

HAMEL; MERCIER, 1996). 

No desenvolvimento indireto (FIGURA 3), a gástrula se desenvolve para 

uma fase larval chamada de auriculária (pelágica). As auriculárias alimentam-se de 

microalgas planctônicas (fitoplâncton) e armazenam nutrientes em vesículas hialinas. 

Nesta fase, o esôfago, o esfíncter, o intestino, a cloaca, bem como o ânus são 

claramente visíveis (HAMEL; MERCIER, 1996). Após um período, que pode durar 

alguns dias ou 2 - 3 semanas, a larva se desenvolve para uma fase chamada de 

doliolária (AGUDO, 2006). 
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Figura 3. Ciclo de vida do pepino do mar com desenvolvimento indireto. 

 
(Fonte: Figura da autora). 

 

Durante a fase de doliolária a larva não se alimenta, consumindo as 

reservas armazenadas nas vesículas hialinas (GUISADO et al., 2012) e sofre 

metamorfose, passando de planctônica para bentônica (fase de sedimentação). 

Após sedimentadas, as larvas não ocupam mais a coluna d’água e fixam-se ao 

substrato. Tal fase é chamada de pentácula, pois os indivíduos possuem 5 

tentáculos que promovem a fixação e permitem a captura de substrato para a 

alimentação. Posteriormente, a presença de pódios especializados para a fixação, 

papilas sensoriais e ossículos caracterizam o estágio de juvenil.  

As larvas em estágio doliolária precisam de um substrato favorável para 

realizarem a metamorfose para o estágio de pentácula. Se condições adequadas 

não forem encontradas, o período da fase de doliolária se estende, aumentando o 

tempo de desenvolvimento larval (AGUDO, 2006).  

 O tempo de duração das fases difere bastante entre as espécies, 

podendo ser diferente até mesmo em larvas de mesma espécie, dependendo dos 

fatores ambientais (SEWELL; MCEUEN, 2002). É importante salientar que para um 

bom desenvolvimento larval, os parâmetros de qualidade da água de cultivo devem 

refletir o habitat onde os pepinos do mar são encontrados. 
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2.5 Densidade de estocagem e sobrevivência 

 

A larvicultura de espécies tropicais ainda é um dos grandes entraves para 

a consolidação do cultivo de pepino do mar. Isso se deve, basicamente, ao baixo 

número de larvas que alcançam a fase de juvenil. No geral, apenas 1% das larvas 

consegue alcançar a fase juvenil. As baixas taxas de sobrevivência podem estar 

associadas com práticas incorretas de manejo (PURCELL; HAIR; MILLS, 2012). 

A densidade larval geralmente utilizada é de 0,3 a 1 larvas/mL (AGUDO, 

2006). Estudos revelam que a taxa de sedimentação das larvas é inversamente 

proporcional a densidade de estocagem (BATTAGLENE et al., 1999; DUY, 2012). 

Mais pesquisas devem ser feitas para uma melhor compreensão da relação entre a 

densidade de estocagem das larvas e sua sedimentação. 

 

2.6 Taxa de alimentação e microalgas utilizadas na larvicultura  

 

O sucesso da produção de pepinos do mar em larga escala depende 

principalmente de uma adequada alimentação durante a larvicultura. A importância 

da taxa de alimentação para o desenvolvimento das larvas de pepino do mar tem 

sido bem estabelecida. Diversos pesquisadores apontam uma taxa de alimentação 

de 20.000 a 40.000 células de microalgas/mL como sendo a ideal. (MORGAN, 2001; 

PITT, 2001; AGUDO, 2006).   

Agudo (2006) sugeriu diferentes taxas de alimentação a serem ofertadas 

para as diferentes fases de desenvolvimento larval de Holothuria scabra. Os valores 

sugeridos pelo autor estão expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Taxa de alimentação utilizada na larvicultura de Holothuria scabra. 

Estágio larval Taxa de alimentação 
(células/mL) 

Auriculária inicial 20.000 

Auriculária média 20.000 – 25.000 

Auriculária média e final 25.000 – 30.000 

Auriculária final 30.000 – 40.000 

         (Fonte: Agudo, 2006)                                                
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Agudo (2006) também relata que altas concentrações de microalgas, 

acima de 40.000 células/mL, devem ser evitadas. Esta condição pode inibir o 

crescimento e o desenvolvimento das larvas e diminuir a taxa de sobrevivência.  

Morgan (2001) obteve como resultado um nível ótimo de 10.000 e 20.000 

células/mL, de Isochrysis galbana, como sendo ideal para o crescimento das 

auriculárias de Holothuria scabra. Nesse experimento, as larvas alimentadas com 

concentrações mais elevadas de microalgas (80.000 células/mL), apresentaram 

anomalias no desenvolvimento. Os efeitos da superalimentação no desenvolvimento 

larval também foram encontrados em Stichopus mollis (MORGAN, 2002) e 

Holothuria spinifera (ASHA, 2004).  

Pitt (2001) sugeriu dobrar a taxa de alimentação de larvas de H. scabra, 

durante um período de 10 dias, passando de 20.000 para 40.000 células/mL. Ito 

(1995), James et al. (1994) e Ramofafia et al. (1995) indicaram 

que taxas de alimentação de 20.000 a 30.000 células/mL foram ótimas para as 

larvas de S. japonicus, H. scabra e H. atra, respectivamente. 

Geralmente, as larvas de pepino do mar são alimentadas com dietas 

compostas por um número variável de espécies de microalgas (dietas mistas). 

Dependendo da espécie cultivada, podem ser utilizadas dietas compostas por 

Dunaliella euchlaia e Chaetoceros muelleri (XILIN, 2004), ou Rhodomonas sp. e 

Dunaliella sp. (MERCIER et al., 2004). Entretanto, pouco se sabe sobre a 

importância da administração de uma única espécie de microalga na larvicultura de 

pepinos do mar. 

Várias espécies de microalgas têm sido utilizadas na alimentação das 

larvas de pepino do mar. Algumas espécies de microalgas que foram utilizadas na 

alimentação das larvas de Actinopyga echinites, Parastichopus californicus, e 

Stichopus californicus, incluem Isochrysis galbana, Phaeodactylum tricornutum, 

Dunaliella salina, Dunaliella tertiolecta e Pavlova lutheri (BURKE et al., 1986; 

DAUTOV, 1997; BALSER et al., 1993). 

Archer (1996) relatou que a taxa de ingestão em larvas de Stichopus 

mollis foi reduzida quando Phaeodactylum tricornutum e Dunaliella tertiolecta foram 

ofertadas em concentrações superiores a 60.000 células/mL. Caso essas 

concentrações elevadas fossem mantidas, as larvas paravam de se alimentar. 

Na larvicultura de Holuthuria scabra as espécies Chaetoceros spp., 

Isochrysis galbana, Pavlova salina, Rhodomonas salina, Skeletonema spp., e 
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Tetraselmis spp., têm sido utilizadas em proporções variadas (BATTAGLENE et al., 

1999; PITT, 2001; RAMOFAFIA et al., 2003; JAMES, 2004; PITT; DUY, 2004; 

AGUDO, 2006). Quang, Pirozzi e Southgate (2015) destacam a falta de 

conhecimento e consenso na utilização de dietas apropriadas na larvicultura de 

Holothuria scabra, mesmo com a existência de diversos trabalhos na área. 

Chen e Chian (1990), James et al. (1994), e Morgan (2001), cultivaram 

larvas de Holuthuria scabra e Actinopyga echinites com uma alta taxa de 

sobrevivência e de crescimento, quando a microalga Isochrysis galbana foi fornecida 

como alimento. Estes pesquisadores concluíram que esta microalga é a mais 

adequada na larvicultura de H. scabra. 

Knauer (2011) realizou um estudo de alimentação com larvas de H. 

scabra. Foram utilizadas dietas únicas de Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros 

muelleri, Isochrysis aff. galbana e Pavlova salina, e uma dieta mista contendo 40% 

de Chaetoceros muelleri, 40% de Isochrysis aff. galbana e 20% de Pavlova salina. 

Os melhores resultados de crescimento e sobrevivência foram observados em larvas 

alimentadas com Chaetoceros muelleri. Além disso, também foi observado um maior 

número de doliolárias 12 dias após a fertilização nas larvas alimentadas com esta 

microalga. No Vietnã e nas Filipinas, larvas de H. scabra também têm sido cultivadas 

com êxito com a utilização de apenas uma espécie de Chaetoceros (DUY, 2012; 

GAMBOA et al., 2012).  

Agudo (2006) relatou que as principais microalgas utilizadas na 

larvicultura de H. scabra são: Chaetoceros muelleri, C. calcitrans, Isochrysis aff. 

galbana, Rhodomonas salina e Tetraselmis sp.. Este autor afirma que uma mistura 

de microalgas traz melhores resultados do que o uso de uma única espécie, 

indicando uma mistura de C. muelleri e R. salina, em partes iguais, como ideal na 

larvicultura de H. scabra. Outra dieta sugerida pelo autor é o uso de Isochrysis aff. 

galbana nos primeiros dias da larvicultura, seguida pela mistura dessa microalga 

com Chaetoceros sp.. 

Uma dieta composta apenas por Chaetoceros calcitrans produziu mesmo 

crescimento, quando comparada a dieta mista de referência para Stichopus 

japonicus (ITO; KITAMURA, 1997) e Holothuria spinifera (ASHA; MUTHIAH, 2006). 

Não existe literatura sobre a taxa de alimentação e microalgas utilizadas na 

larvicultura de Holothuria grisea.  

Mais pesquisas devem ser realizadas para comprovar se simplificar a 



 

27 

alimentação com uma única espécie de microalga é universalmente aplicável ou se 

tem um impacto no desempenho larval em comparação com as dietas mistas. 

Estudos experimentais também são necessários para melhor validar a concentração 

ideal de microalgas, em cada estágio larval, para as diferentes espécies de pepino 

do mar. 

A dificuldade de se cultivar grandes volumes de microalgas pode 

representar um entrave na larvicultura. A produção massiva de microalgas exige 

muito trabalho e investimento, o que pode, muitas vezes, ser inviável (COUTTEAU; 

SORGELOOS, 1992). O uso de concentrados de microalgas, que estão disponíveis 

comercialmente, representa uma alternativa. Esses produtos disponíveis no 

mercado apresentam um número variável de espécies de microalgas como por 

exemplo: Isochrysis sp., Pavlova sp., Thalassiosira pseudonana e Tetraselmis sp.. 

Estes concentrados de microalgas têm potencial para uso na larvicultura de 

invertebrados (REED; HENRY, 2014; RIKARD; WALTON, 2012) e resultados 

preliminares sugerem algum sucesso na utilização em larviculturas de Holothuria 

scabra (HAIR et al., 2011). 

As metodologias utilizadas na alimentação de pepinos do mar recém 

sedimentados (pentáculas), foram adotadas a partir do cultivo de gastrópodes 

herbívoros, a exemplo do abalone (BATTAGLENE, 1999). Esses gastrópodes são 

alimentados com diatomáceas bentônicas, e não se sabe se o uso dessa microalga 

é capaz de proporcionar crescimento e sobrevivência ideais para juvenis de pepinos 

do mar. Na verdade, pouco se sabe sobre que componentes da dieta são 

assimilados pelos pequenos juvenis de holotúrias. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local e período de realização do experimento 

 

O presente estudo foi desenvolvido durante o mês de fevereiro de 2015 

em um laboratório localizado no Distrito de Bitupitá, no município de Barroquinha, 

Ceará – Brasil, distante aproximadamente 422 km de Fortaleza (FIGURA 4). 

 

Figura 4. Mapa com a localização do Distrito de Bitupitá no Estado do Ceará. 

 
(Fonte: Wikipédia). 

 

3.2 Obtenção das larvas de Holothuria grisea 

 

As larvas de Holothuria grisea utilizadas neste experimento foram obtidas 

a partir de uma desova induzida por choque térmico. Para a desova, 70 indivíduos 

adultos reprodutores foram manualmente coletados na zona entre marés de um 

recife, com cerca de 500 m2, na praia de Bitupitá (02°47'43.38'' S, 041 °14'33.02'' W), 

durante a baixa mar de sizígia (lua cheia), período no qual as rochas e os indivíduos 

ficam expostos (FIGURA 5).  

A coleta ocorreu nas primeiras horas do dia durante a estação reprodutiva, 

que nesta região do Estado do Ceará corresponde aos meses de fevereiro a maio 

(LEITE-CASTRO, 2016). Durante a coleta, os indivíduos foram acondicionados em 
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bandejas plásticas e cobertos com macroalgas frescas com o objetivo de prover 

proteção contra a radiação ultravioleta (UV) e de manter a umidade durante o 

transporte. 

 

Figura 5. Local de coleta dos reprodutores de H. grisea e a utilização de macroalgas 
para proteção dos animais. 
 

 
(Fonte: Foto da autora). 

 

A coleta dos pepinos do mar foi autorizada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Ministério do Meio Ambiente/MMA, de 

acordo com o Comprovante de Registro para Coleta de Material Botânico, Fúngico e 

Microbiológico número 22.742-1 emitido em 04/09/2014 (ANEXO A).  

Os animais capturados foram transportados ao laboratório, onde foram 

limpos para a remoção de detritos externos, e transferidos para dois tanques de 250 

L na proporção de 35 animais por tanque. Os tanques foram abastecidos com água 

do mar previamente tratada com cloro a 10 ppm e filtrada em filtro de cartucho (25 

μm) e filtro UV. Para assegurar a completa remoção do cloro, a água foi ainda 

tratada com tiossulfato de sódio e mantida sob aeração vigorosa antes de ser 

utilizada. Um teste para detecção de cloro atestou sua total remoção. 

Durante o processo de indução, a água dos tanques de desova foi mantida 

sob aeração constante, com concentrações de oxigênio acima de 5 mg/L, 

temperatura próxima de 30°C e salinidade 40. 

A desova espontânea dos reprodutores foi aguardada até por volta das 17 
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horas do mesmo dia da coleta. Devido à ausência de desova espontânea, procedeu-

se com a indução por choque térmico segundo metodologia validada por Leite-

Castro (2016) para a espécie Holothuria grisea. 

Para a realização do choque térmico, a temperatura inicial da água (T1) dos 

tanques foi verificada e gelo fabricado com água do mar foi acrescentado até que T1 

fosse reduzida em 5°C (T2). T2 foi, então, mantida por 30 minutos, sendo 

acrescentado gelo sempre que necessário. Após esse período, água do mar morna 

foi adicionada aos tanques até que T1 fosse restabelecida. As temperaturas foram 

monitoradas com o auxílio de termômetro digital com precisão de 0,1oC. 

Aproximadamente 1,5 h após a indução os machos iniciaram a liberação dos 

gametas, havendo certa sincronização entre eles. A fim de evitar o comprometimento 

da qualidade da água e facilitar a visualização da desova das fêmeas, os machos 

que iniciavam a espermiação foram imediatamente retirados dos tanques. Quatro 

machos foram, então, sacrificados para que o sêmen pudesse ser retirado 

diretamente das gônadas, obtendo-se um pool. As gônadas destes indivíduos 

maduros apresentavam-se com túbulos espessos e coloração creme/esbranquiçada. 

As fêmeas, por outro lado, iniciaram a desova cinco horas após a indução 

(FIGURA 6). A cor dos óvulos liberados pelas fêmeas variou de rosa claro a rosa 

choque. As fêmeas que iniciaram a desova foram transferidas delicadamente para 

recipientes individuais. Após a desova total os ovócitos de três fêmeas foram 

coletados (FIGURA 7), com o auxílio de uma pipeta, e transferidos para um 

recipiente contendo 10 litros de água do mar filtrada, obtendo-se um pool. 

Para a estimativa da quantidade total de ovócitos cinco amostras de 1 mL 

foram retiradas do pool e a contagem do número de ovócitos, em cada amostra, foi 

realizada com o auxílio de uma lupa. O resultado médio dessas amostragens foi 

extrapolado para o volume total de 10 litros. Um total de 4.330.000 ovócitos foi 

estimado. 

Para o cálculo do volume de sêmen necessário para fecundar os ovócitos 

obtidos, considerou-se a proporção de 5 espermatozoides para cada ovócito 

(MERCIER; HAMEL, 2013). Foi considerado ainda, a partir de contagens prévias, 

que 1 mL de sêmen continha 50.000.000 (cinquenta milhões) de espermatozoides. 

Foram adicionados, desta forma, 433 µL de sêmen ao pool de ovócitos, seguido da 

delicada homogeneização da amostra. 
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Figura 6. Desova de fêmea de Holothuria grisea. 

 
(Fonte: Foto da autora).  

 

Figura 7. Coleta de ovócitos de Holothuria grisea. 

 
 (Fonte: Foto da autora). 

 

Dez minutos após a fertilização foram transferidos 7.500 ovos para cada 

incubadora (n=20). Trinta minutos após a estocagem, amostras foram retiradas das 

incubadoras e analisadas em microscópio ótico para verificação do sucesso da 

fertilização. 

Na manhã do dia seguinte, após a desova, os reprodutores foram devolvidos 

ao ambiente natural. 
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3.3 Larvicultura 

 

As larvas foram cultivadas no laboratório equipado em Bitupitá – CE, em 

incubadoras cilindro cônicas, com volume útil de 15 L, mantidas sob uma densidade 

de 0,5 larvas/mL e aeração constante. O sistema experimental indoor (FIGURA 8) foi 

composto por 20 incubadoras, 2 sopradores de ar e sistema de abastecimento de 

água do mar com filtro mecânico e UV. Filtros de ar foram acoplados aos sopradores 

para evitar contaminação nas incubadoras. 

 

Figura 8. Sistema experimental indoor utilizado na larvicultura de Holothuria grisea, 
instalado no laboratório de Bitupitá - CE. 
 

 
(Fonte: Foto da autora). 

 

A água do mar utilizada na larvicultura era oriunda de um sistema de 

abastecimento composto por quatro unidades de armazenamento, com capacidade 

nominal de 1.000 L cada, providos de sistema de filtragem com filtro mecânico e filtro 

UV (FIGURA 9). Esse sistema era abastecido com água coletada no mar. 

Diariamente foram realizadas trocas parciais de 30% da água do mar das 

incubadoras com auxílio de um sifão. Este procedimento tinha como objetivo a 

manutenção da qualidade da água. Para evitar que as larvas fossem sifonadas 

utilizou-se uma estrutura cilíndrica com aberturas laterais protegidas com tela de 

malha de 60 μm (FIGURA 10). Após o término do sifonamento a estrutura era lavada 

de dentro para fora, utilizando-se uma piceta com água do mar na mesma salinidade 

da água de cultivo, a fim de retirar possíveis larvas aderidas a malha. Cada 

tratamento possuía sua própria estrutura para evitar contaminação cruzada. 
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Figura 9. Sistema de abastecimento de água do mar. 

 
 (Fonte: Foto da autora). 
 

Figura 10. Estruturada cilíndrica utilizada durante a troca de água. 

 
 (Fonte: Foto da autora). 

 
 

3.3.1 Qualidade da água 

A temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido e a salinidade da água foram 

mensurados diariamente.  Para a determinação do pH foi utilizado um pHmetro 

portátil e para a medição da temperatura e do oxigênio dissolvido utilizou-se um 

oxímetro. A salinidade foi obtida com o auxílio de um refratômetro. 

As análises de amônia total (NH3/NH4
+) e nitrito (NO2-) foram feitas nos dias 

05, 09 e 14 após a fertilização, utilizando-se espectrofotômetro HACH modelo 

DR/2000 segundo os métodos 380 (N, NH3 - Nessler) e 371 (N, NO2- - LR AV), 

respectivamente, contidos no manual do usuário do equipamento. 
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3.3.2 Dietas utilizadas 

 

Foram testados quatro tratamentos: uma dieta com 100% de Chaetoceros 

muelleri; uma dieta com 100% de Thalassiosira fluviatilis; uma dieta combinada 

contendo 50% de Chaetoceros muelleri e 50% de Thalassiosira fluviatilis (dieta 

mista); e o controle (sem alimentação). Cada tratamento continha cinco réplicas 

totalizando 20 unidades experimentais (incubadoras). 

As microalgas utilizadas no experimento foram obtidas no cepário do 

Laboratório de Planctologia do Centro de Biotecnologia Aplicada à Aquicultura 

(CEBIAQUA) do Departamento de Engenharia de Pesca (DEP) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e transportadas ao laboratório em Bitupitá. As espécies de 

microalgas foram cultivadas em garrafões de 20 litros, usando meio Guillard f/2 

(GUILLARD, 1975). Todas as culturas foram mantidas a 23 °C, regime de luz de 24 

horas de claro e sob aeração constante. Apenas as culturas em fase de crescimento 

exponencial foram utilizadas na alimentação das larvas. 

A quantificação da biomassa algal das culturas foi realizada diariamente por 

meio da contagem do número de células em câmara de Neubauer. Estes dados 

eram utilizados para a determinação da quantidade de alimento que seria ofertado 

(células/ml) diariamente para as larvas. A taxa de alimentação utilizada neste 

experimento foi similar a utilizada na larvicultura da espécie Holothuria scabra, de 

acordo com Agudo (2006). As quantidades de células/ml que foram ofertadas 

diariamente para as diferentes auriculárias estão expressas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Taxa de alimentação utilizada na larvicultura de Holothuria grisea. 

Estágio larval Taxa de alimentação 
(células/mL) 

Auriculária inicial 20.000 

Auriculária média 25.000 

Auriculária média - final 30.000 

Auriculária final 40.000 

 

A oferta de alimento iniciou-se a partir do segundo dia após a fertilização, 

sendo realizada uma vez ao dia sempre após a troca de água. Para avaliar se as 

larvas estavam se alimentando adequadamente, uma amostra de aproximadamente 
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20 indivíduos era coletada diariamente para a verificação do conteúdo intestinal com 

o auxílio de um microscópio ótico. Larvas bem alimentadas possuem intestino na cor 

marrom/dourado (AGUDO, 2006). 

Após a sedimentação das auriculárias, com a mudança de hábito 

planctônico para bentônico, a alimentação com as microalgas foi suspensa. Os 

animais de cada tratamento foram, então, transferidos das incubadoras para tanques 

de cultivo com volume total de 50 L. Os indivíduos passaram a ser alimentados com 

uma dieta comercial (AlgaMac Plus®) composta de algas secas, fungos e leveduras, 

recomendada por Agudo (2006). A dieta continha 42,9% de proteína bruta, 21,0% de 

lipídeos e 17,5% de carboidratos, segundo indicação do fabricante. 

 

3.4 Análises do desenvolvimento, crescimento e sobrevivência das larvas de H. 

grisea 

 

Diariamente as larvas foram observadas quanto à fase de desenvolvimento 

para que fosse determinado o tempo em que se mantinham em cada fase. Uma 

nova fase de desenvolvimento era considerada quando 50% dos indivíduos atingiam 

o estágio seguinte. 

O comprimento das larvas (μm) foi verificado nos dias 2, 8 e 14 após a 

fertilização. Para a análise do comprimento, 20 larvas de cada tratamento (4 larvas 

de cada incubadora) foram coletadas aleatoriamente na coluna d’água com auxílio 

de uma pipeta. Em seguida, as larvas foram dispostas sob uma lâmina e levadas ao 

microscópio para serem fotografadas sob um aumento de 100x utilizando-se uma 

câmera digital acoplada ao microscópio ótico (COLEMAN NIB 100/HDCE-50B).  

Posteriormente, as imagens foram analisadas utilizando-se o programa 

ImageJ para verificação do comprimento das larvas em seus diferentes estágios de 

desenvolvimento. Inicialmente, foi feita uma calibração do programa de modo que 

fosse associada uma determinada quantidade de pixels para uma unidade de 

medida padrão (100 μm; FIGURA 11). 

Nos dias 4 e 10 após a fertilização a sobrevivência (%) das auriculárias foi 

estimada por meio da extrapolação da contagem, em duplicata, do número de larvas 

presentes em uma amostra de 30 mL de cada incubadora (15 L). No dia 14 após a 

fertilização foi realizada a contagem total dos indivíduos presentes nas incubadoras 

devido ao seu reduzido número. 
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A análise do crescimento e da sobrevivência foi realizada para todos os 

tratamentos para as larvas no estágio de auriculárias. Entretanto, o tempo de 

desenvolvimento, em dias, foi acompanhado até a chegada à fase de juvenil apenas 

para os tratamentos Mista, Chaetoceros muelleri e Thalassiosira fluviatilis, devido 

nenhuma larva ter passado para o estágio de pentácula no tratamento controle. O 

comprimento total dos indivíduos nas fases de doliolária, pentácula e juvenil foi 

realizado apenas para o tratamento com Chaetoceros muelleri, devido ao fato dos 

demais apresentarem número insuficiente de indivíduos. 

 

Figura 11. Imagem da interface do programa ImageJ. (A) Calibração do programa 
associando uma quantidade de pixels à unidade de medida padrão de 100 μm. (B) 
Medição de uma larva de pepino do mar (Holothuria grisea) no estágio de auriculária 
inicial. 

                                  
 (Fonte: Foto da autora). 

100 μm 

A 

B 
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A Figura 12 apresenta um organograma com o resumo das 

principais etapas experimentais da presente pesquisa. 

 

Figura 12. Organograma com o resumo das principais etapas experimentais. 
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Fonte: Figura da autora. 

 

3.5 Análise estatística dos dados 

 

Os dados de crescimento e de sobrevivência das larvas, juntamente com 

as variáveis de qualidade de água, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

para comparação dos grupos amostrais. Em caso positivo, foi aplicado o teste de 

Tukey para a comparação entre as médias. Os dados expressos em porcentagem 

foram convertidos para arco seno antes de serem estatisticamente analisados. 

As análises estatísticas foram realizadas no Programa de Aplicações 

Estatísticas nas Áreas das Ciências Biomédicas (BioEstat, versão 5.0) ao nível de 

significância de 5% (AYRES; AYRES JR., 2007). 

Os gráficos e as tabelas apresentados ao longo do presente estudo foram 

elaborados utilizando-se planilhas eletrônicas. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Qualidade da água 

 

Os valores médios de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e salinidade 

da água para os diferentes tratamentos testados estão expressos na Tabela 3. A 

temperatura média da água foi de 29,45±0,80; 29,50±0,80; 29,39±0,71 e 29,34±0,78 

ºC para os tratamentos Mista, Chaetoceros muelleri, Controle e Thalassiosira 

fluviatilis, respectivamente, sem diferença estatisticamente significativa. 

O pH teve uma média de 7,51±0,61; 7,46±0,68 7,49±0,73 e 7,40±0,76, 

para os tratamentos Mista, C. muelleri, Controle e T. fluviatilis, respectivamente, sem 

diferença significativa. 

Da mesma forma, não foi observada diferença significativa para os 

valores de oxigênio dissolvido (OD) que apresentaram média de 8,13±0,15; 

8,19±0,15; 8,29±0,15 e 8,18±0,17 mg/L, para os tratamentos Mista, Chaetoceros 

muelleri, Controle e Thalassiosira fluviatilis, respectivamente. A salinidade teve uma 

média de 40,07±0,25 para todos os tratamentos testados. Não houve diferença 

significativa para este parâmetro.  

 

Tabela 3. Valores médios±desvio padrão (coeficiente de variação) de temperatura 
(°C), pH, oxigênio dissolvido (OD - mg/L) e salinidade para os diferentes tratamentos 
durante a larvicultura do pepino do mar (Holothuria grisea).   

Parâmetros Mista C. muelleri Controle T. fluviatilis 

T (°C) 29,45±0,80 (2,72) 29,50±0,80 (2,73) 29,39±0,71 (2,43) 29,34±0,78 (2,67) 

pH 7,51±0,61 (8,13) 7,46±0,68 (9,15) 7,49±0,73 (9,72) 7,40±0,76 (10,23) 

OD (mg/L) 8,13±0,15 (1,80) 8,19±0,15 (1,83) 8,29±0,15 (1,76) 8,18±0,17 (2,04) 

Salinidade 40,07±0,25 (0,63) 40,07±0,25 (0,63) 40,07±0,25 (0,63) 40,07±0,25 (0,63) 

 

Os valores de amônia total (NH3/NH4
+) e nitrito (NO2-) da água de cultivo 

para os diferentes tratamentos podem ser observados na Tabela 4. 

No dia 05 após a fertilização a amônia apresentou valores de 0,02±0,011; 

0,01±0,004; 0,01±0,000; 0,06±0,026 mg/L, para os tratamentos Mista, C. muelleri, 

Controle e T. fluviatilis, respectivamente, com menores valores para os tratamentos 

C. muelleri e Controle. O tratamento T. fluviatilis apresentou o valor mais elevado 

(0,06±0,026 mg/L) com diferença estatisticamente significativa em relação aos 
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demais tratamentos (P<0,05). 

Os valores de amônia total para o dia 09 após a fertilização mantiveram-

se estáveis em C. muelleri (0,01±0,009 mg/L) e Controle (0,01±0,004 mg/L). Estes 

tratamentos apresentaram os menores valores. Entretanto, houve aumento na 

concentração de amônia total para os tratamentos Mista (0,10±0,005 mg/L) e T.  

fluviatilis (0,12±0,040 mg/L), apresentando diferença estatisticamente significativa 

em relação aos demais (P<0,05). 

 

Tabela 4. Valores médios±desvio padrão (coeficiente de variação) de amônia total 
(NH3/NH4

+) e nitrito (NO2-) para os diferentes tratamentos durante a larvicultura do 
pepino do mar (Holothuria grisea). 

Dietas 
Amônia - NH3 (mg/L) 

Dia 05 Dia 09 Dia 14 

Mista 0,02±0,011 (47,51)
a
 0,10±0,005 (5,71)

b
 0,08±0,021 (26,52)

b
 

C. muelleri 0,01±0,004 (37,27)
a
 0,01± 0,009 (63,89)

a
 0,02±0,011 (49,79)

a
 

Controle 0,01±0,000 (0,00)
a
 0,01±0,004 (37,27)

a
 0,02±0,008 (46,48)

a
 

T. fluviatilis 0,06±0,026 (44,63)
b
 0,12±0,040 (34,80)

b
 0,18±0,044 (24,94)

c
 

Dietas 
Nitrito - NO

2- 
(mg/L) 

Dia 05 Dia 09 Dia 14 

Mista 0,09±0,024 (25,95)
b
 0,36±0,045 (12,71)

b
 0,22±0,110 (49,79)

b
 

C. muelleri 0,03±0,008 (26,15)
a
 0,06±0,013 (22,48)

a
 0,02±0,008 (46,48)

a
 

Controle 0,01±0,005 (39,12)
a
 0,01±0,005 (39,12)

a
 0,01±0,000 (0,00)

a
 

T. fluviatilis 0,14±0,047 (32,79)
c
 0,34±0,034 (10,00)

b
 0,25±0,085 (34,14)

b
 

Médias com diferentes letras sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença 
significativa (P<0,05). 
 

Para o dia 14 após a fertilização houve um leve aumento na concentração 

de amônia total para os tratamentos C. muelleri (0,02±0,011 mg/L) e Controle 

(0,02±0,008 mg/L); redução no tratamento Mista (0,08±0,021 mg/L); e aumento no 

tratamento T. fluviatilis (0,18±0,044 mg/L). Não houve diferença significativa entre as 

concentrações de amônia nos tratamentos C. muelleri e Controle. O tratamento T. 

fluviatilis apresentou novamente a maior concentração de amônia total, 

apresentando diferença significativa em relação aos demais tratamentos (P<0,05). 

A concentração de nitrito, no dia 05 após a fertilização, apresentou 

valores de 0,09±0,024; 0,03±0,008; 0,01±0,005 e 0,14±0,047 mg/L para os 

tratamentos Mista, C. muelleri, Controle e T. fluviatilis, respectivamente, com 
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menores valores para os tratamentos C. muelleri e Controle. O tratamento T. 

fluviatilis apresentou o valor mais elevado (0,14±0,047 mg/L) com diferença 

significativa em relação aos demais tratamentos (P<0,05). Não houve diferença 

significativa entre as concentrações de nitrito nos tratamentos C. muelleri 

(0,03±0,008 mg/L) e Controle (0,01±0,005 mg/L). 

No dia 09 após a fertilização a concentração de nitrito manteve-se estável 

para o tratamento Controle (0,01±0,005 mg/L), havendo aumento para os 

tratamentos Mista (0,36±0,045 mg/L), C. muelleri (0,06±0,013 mg L-1) e T. fluviatilis 

(0,34±0,034 mg/L). Os menores valores foram observados para os tratamentos C. 

muelleri e Controle, não havendo diferença significativa entre eles. Os maiores 

valores foram observados para os tratamentos Mista e T. fluviatilis, havendo 

diferença significativa (P<0,05) destes em relação aos demais.  

Para o dia 14 após a fertilização a concentração de nitrito continuou 

estável para o tratamento Controle (0,01±0,000 mg/L), e houve redução na 

concentração para os demais tratamentos. Os maiores valores foram observados 

para os tratamentos Mista (0,22±0,110 mg/L) e T. fluviatilis (0,25±0,085 mg/L), 

havendo diferença significativa (P<0,05) em relação aos demais tratamentos. Não 

houve diferença significativa entre as concentrações de nitrito nos tratamentos C. 

muelleri (0,02±0,008 mg/L) e Controle (0,01±0,000 mg/L).  

 

4.2 Crescimento e sobrevivência das larvas de Holothuria grisea 

 

Os valores de comprimento total (µm) das larvas do pepino do mar, 

Holothuria grisea, para os diferentes tratamentos testados estão expressos na 

Tabela 5. 

No dia 02 após a fertilização as larvas apresentaram valores médios de 

comprimento total de 311,91±1,01; 312,13±0,65; 312,20±0,67 e 311,83±1,00 µm 

para os tratamentos Mista, Chaetoceros muelleri, Controle e Thalassiosira fluviatilis, 

respectivamente, sem diferença significativa. 

No dia 08 após a fertilização as larvas alimentadas com C. muelleri 

apresentaram crescimento significativamente superior aos demais tratamentos, com 

média de 787,49±7,12 µm. O menor valor médio de comprimento total das larvas foi 

observado para o tratamento T. fluviatilis (595,93±9,11 µm), seguido pelos 

tratamentos Mista (626,40±8,29 µm) e Controle (746,25±6,28 µm), havendo 
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diferença significativa entre eles (P<0,05).  

 

Tabela 5. Valores médios±desvio padrão (coeficiente de variação) de comprimento 
total (µm) das larvas do pepino do mar, Holothuria grisea, para os diferentes 
tratamentos testados durante a larvicultura. 

Dietas 
Comprimento total (µm) 

Dia 02 Dia 08 Dia 14 

Mista 311,91±1,01 (0,32) 626,40±8,29 (1,32)
c 

 679,56±9,89 (1,46)
c
 

C. muelleri 312,13±0,65 (0,21) 787,49±7,12 (0,92)
a 

 985,67±6,01 (0,61)
a 

 

Controle 312,20±0,67 (0,22) 746,25±6,28 (0,84)
b 

 800,43±8,29 (1,04)
b 

 

T. fluviatilis 311,83±1,00 (0,32) 595,93±9,11 (1,53)
d 

 644,59±7,63 (1,18)
d  

Valor de P 0,5144 < 0,0001 < 0,0001 

Médias com diferentes letras sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença 
significativa (P<0,05). 

 
No dia 14 após a fertilização, as larvas do tratamento C. muelleri 

continuaram a apresentar maiores valores de crescimento, com média de 

985,67±6,01 µm, apresentando diferença significativa em relação aos demais 

tratamentos. As larvas de T. fluviatilis apresentaram os piores valores de 

crescimento com média de 644,59±7,63 µm. Os tratamentos Mista e Controle 

apresentaram média de crescimento de 679,56±9,89 µm e 800,43±8,29 µm, 

respectivamente. Foi observada diferença significativa entre os tratamentos Mista, 

Controle e T. fluviatilis. 

As sobrevivências médias das larvas para os dias 04, 10 e 14 após a 

fertilização estão expressas na Figura 13. A sobrevivência das larvas no dia 04 após 

a fertilização foi de 79,33±6,41; 88,67±4,47; 83,33±13,94 e 80,00±6,24% para os 

tratamentos Mista, C. muelleri, Controle e Thalassiosira fluviatilis, respectivamente. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

A taxa de sobrevivência no dia 10 após a fertilização foi de 37,33±6,41; 

46,67±18,56; 44,00±11,40 e 22,67±7,60% para os tratamentos Mista, C. muelleri, 

Controle e T. fluviatilis, respectivamente. Houve diferença significativa (P<0,05) na 

sobrevivência das larvas para os tratamentos C. muelleri e T. fluviatilis. 

Entre os dias 10 e 14 após a fertilização houve elevada mortalidade das 

larvas em todos os tratamentos. Os tratamentos C. muelleri e Controle apresentaram 

taxas de sobrevivência de 2,64±0,19% e 2,15±0,15%, respectivamente, e os 

tratamentos Mista e T. fluviatilis 0,85±0,10% e 0,43±0,03%, respectivamente. As 
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sobrevivências médias dos tratamentos C. muelleri e Controle apresentaram 

diferença significativa (P<0,05) em relação aos tratamentos Mista e T. fluviatilis. Não 

houve diferença significativa entre os tratamentos C. muelleri e Controle e entre os 

tratamentos Mista e T. fluviatilis. 

 

Figura 13. Sobrevivência (%) média das larvas do pepino do mar, H. grisea, nos 
diferentes tratamentos testados. A barra de erros representa o desvio padrão. Letras 
diferentes sobre as barras de erro para um mesmo dia indicam diferença significativa 
(P<0,05). 
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(Fonte: Figura da autora) 

 

4.3 Desenvolvimento larval de Holothuria grisea 

 

O acompanhamento do desenvolvimento mostrou que a espécie 

Holothuria grisea tem cinco estágios bem definidos de desenvolvimento larval antes 

de atingirem a fase de juvenil: auriculárias inicial, média e final, doliolária e pentácula. 

Na Tabela 6 estão apresentados os dias após a fertilização em que cada estágio foi 

atingido para os diferentes tratamentos. Houve diferença no tempo de 

desenvolvimento larval até a chegada de juvenil para os diferentes tratamentos 

testados. 
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Tabela 6. Comparativo entre os tempos de desenvolvimento larval para os diferentes 
tratamentos testados durante a larvicultura do pepino do mar (Holothuria grisea). 

 Tratamentos 

 Mista C. muelleri Controle T. fluviatilis 

 
Tempo após a 

fertilização 
Tempo após a 

fertilização 
Tempo após 
a fertilização 

Tempo após a 
fertilização 

Auriculária     

Inicial 35 horas 35 horas 35 horas 35 horas 

Média 6 dias 5 dias 5 dias 6 dias 

Final 15 dias 13 dias 13 dias 15 dias 

Doliolária 18 dias 15 dias 16 dias 18 dias 

Pentácula 19 dias 16 dias * 19 dias 

Juvenil 20 dias 17 dias * 21 dias 

* As larvas não atingiram estes estágios. 

 

O primeiro estágio larval, auriculária inicial (FIGURA 14), foi alcançado 35 

horas após a fertilização em todos os tratamentos. Essa fase teve duração de 3 dias 

para os tratamentos Chaetoceros e Controle, e duração de 4 dias para os 

tratamentos Thalassiosira fluviatilis e Mista. Nesta fase as larvas iniciaram a 

alimentação. 

 

Figura 14. Auriculária inicial. 

 
(Fonte: Foto da autora). 

 

Cinco dias após a fertilização as larvas atingiram o estágio de auriculária 

média (FIGURA 15) nos tratamentos Chaetoceros muelleri e Controle. Para estes 

tratamentos esta fase teve duração de 8 dias. Nos tratamentos Thalassiosira 

Boca 

Intestino 

Esofâgo 
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fluviatilis e Mista as larvas atingiram o estágio de auriculária média em 6 dias após a 

fertilização e permaneceram neste estágio por 9 dias. Nesta fase as larvas passaram 

a ter curvas periféricas bem definidas. 

 

Figura 15. Auriculária média 

 
 (Fonte: Foto da autora). 

 

As larvas em estágio de auriculária final (FIGURA 16) foram observadas 13 

dias após a fertilização nos tratamentos Chaetoceros muelleri e Controle, tendo 

duração de 2 e 3 dias, respectivamente. Para os tratamentos Thalassiosira fluviatilis 

e Mista esta fase foi observada 15 dias após a fertilização, tendo duração de 3 dias 

para ambos os tratamentos. Nesta fase foi possível observar a presença de 5 pares 

de esferas hialinas localizadas nas extremidades das curvas periféricas. 

As larvas em estágios de auriculárias eram transparentes, apresentavam 

sistema digestivo completo (boca, esôfago, intestino e ânus claramente visíveis), 

eram pelágicas possuindo lenta movimentação na água e alimentavam-se 

ativamente das microalgas. Foi possível observar que as larvas bem alimentadas 

possuíam intestino na cor marrom/dourado (FIGURA 17B). As larvas do tratamento 

controle, sem alimentação, possuíam intestino transparente (FIGURA 17A). 

 

 

 

 

Curvas periféricas bem 
definidas 
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Figura 16. Auriculária final. 

 
(Fonte: Foto da autora). 

 

Figura 17. Comparativo entre os intestinos de larvas em estágio de auriculária inicial. 
(A) Intestino transparente (vazio) das larvas do tratamento Controle. (B) Intestino na 
cor marrom/dourado das larvas bem alimentadas. 
 

A B
 

(Fonte: Foto da autora). 

 

Quinze dias após a fertilização foram observadas larvas em estágio de 

doliolária (FIGURA 18) no tratamento Chaetoceros muelleri. Para os demais 

tratamentos este tempo foi de 16, 18 e 18 dias após a fertilização para Controle, 

Thalassiosira fluviatilis e Mista, respectivamente. Esta é uma fase de transição com 

a ocorrência de várias modificações. As larvas deste estágio tinham forma elipsoide, 

Esferas hialinas 

Intestino 
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apresentavam coloração marrom escuro e possuíam tamanho reduzido em relação 

às auriculárias finais. A cavidade bucal havia desaparecido, e, portanto, não se 

alimentavam. Nesta fase ainda foi possível observar a presença de esferas hialinas. 

 

Figura 18. Doliolária. 

 
 (Fonte: Foto da autora). 

 

Indivíduos em estágio de pentácula (FIGURA 19) foram observados 16 dias 

após a fertilização para o tratamento Chaetoceros muelleri (tendo duração de 01 dia), 

e em 19 dias após a fertilização para os tratamentos Thalassiosira fluviatilis e Mista 

(tendo duração de 02 e 01 dia, respectivamente). Não foi observada a presença de 

indivíduos na fase pentácula para o tratamento Controle. Os indivíduos do 

tratamento controle permaneceram na fase de doliolária por mais alguns dias e 

morreram. 

Pentácula é a fase larval final antes da chegada dos indivíduos no estágio de 

juvenil. Nesta fase as larvas migram para o substrato passando de pelágicas para 

bentônicas. Os indivíduos deste estágio possuíam coloração escura, apresentando 

corpo em forma tubular, presença de 5 tentáculos e dois pódios ambulacrais 

(estrutura de fixação). As pentáculas moviam-se rastejando no fundo e paredes 

laterais dos tanques e alimentavam-se de partículas presentes no substrato. 

 

 

 

 

 

Esferas hialinas 
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Figura 19. Pentácula. 

 
(Fonte: Foto da autora). 
 

 

Os primeiros juvenis (FIGURA 20) foram observados 17 dias após a 

fertilização para o tratamento Chaetoceros muelleri. Para os tratamentos 

Thalassiosira fluviatilis e Mista foram observados os primeiros juvenis aos 20 e 21 

dias após a fertilização, respectivamente. Os juvenis possuíam o corpo coberto por 

diversos ossículos, tentáculos com pontas ramificadas e apresentavam vários pódios. 

Estes indivíduos ficavam anexados fortemente ao substrato.  

 

Figura 20. Juvenil. 

 
 (Fonte: Foto da autora). 

Tentáculos 

Pódios 

Tentáculos 
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4.3.1 Desenvolvimento e crescimento das larvas de Holothuria grisea 

alimentadas com Chaetoceros muelleri 

 

Na Tabela 7 estão expressos os estágios larvais, o comprimento total (µm) 

e o tempo de desenvolvimento de indivíduos de Holothuria grisea até a chegada ao 

estágio de juvenil para o tratamento com a microalga Chaetoceros muelleri. 

 

Tabela 7. Estágios de desenvolvimento larval, valores médios±desvio padrão 
(coeficiente de variação) de comprimento total (µm) e tempo após a fertilização em 
indivíduos de Holothuria grisea alimentados com Chaetoceros muelleri.  

Estágio Comprimento total (µm) Tempo após a fertilização 

Auriculária inicial 312,13±0,65 (0,21) 35 horas 

Auriculária média 787,49±7,12 (0,92) 5 dias 

Auriculária final 985,67±6,01 (0,61) 13 dias 

Doliolária 618,98±33,75 (5,45) 15 dias 

Pentácula 538,78±33,65 (6,25) 16 dias 

Juvenil (1 d) 551,54±22,33 (3,37) 17 dias 

d:dia. 

As larvas em estágio de auriculária inicial foram observadas 35 horas 

após a fertilização. Larvas nesse estágio de desenvolvimento apresentaram 

comprimento médio total de 312,13±0,65 µm. Cinco dias após a fertilização as larvas 

alcançaram o estágio de auricularia média, dobrando de comprimento (787,49±7,12 

µm). As larvas continuaram a crescer e o estágio de auriculária final foi atingido 13 

dias após a fertilização. Larvas neste estágio as larvas apresentaram 985,67±6,01 

µm de comprimento médio total. A fase de doliolária foi atingida pelas larvas 16 dias 

após a fertilização. Larvas neste estágio possuíam 618,98±33,75 µm de 

comprimento médio total, sendo menores que o estágio anterior (auriculária final). As 

pentáculas surgiram 16 dias após a fertilização e possuíam comprimento médio total 

de 538,78±33,65 µm. A fase de primeiro juvenil (1 d) surgiu 17 dias após a 

fertilização e os indivíduos neste estágio de desenvolvimento tinham 661,54±22,33 

µm de comprimento médio total. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os valores médios, mínimo e máximo, de temperatura foram de 29,34 °C 

e 29,50 °C, respectivamente, e mantiveram-se dentro da faixa recomendada para a 

larvicultura de espécies de pepino do mar tropicais. 

As condições ambientais, principalmente a temperatura, desempenham 

um papel importante no desenvolvimento larval dos pepinos do mar (ASHA; 

MUTHIAH, 2005; LI; LI, 2010). A temperatura ótima para o desenvolvimento das 

larvas de espécies de pepino do mar tropicais, tais como Holothuria scabra, 

Actinopyga echinites e Holothuria atra, é de 26 - 30 °C (AGUDO, 2006; GAMBOA et 

al., 2012). 

Asha e Muthiah (2005) observaram melhores taxas de crescimento e 

sobrevivência, além de menor tempo de desenvolvimento, em larvas de Holothuria 

spinifera cultivadas a 32 °C. Hamel e Mercier (1996) e Ito e Kitamura (1998), 

também relataram um desenvolvimento mais rápido das larvas de Cucumaria 

frondosa e Stichopus japonicus, respectivamente, em temperaturas mais elevadas 

do que as que prevalecem em condições ambientais naturais. Outros pesquisadores 

afirmam que baixas temperaturas prolongam o tempo de desenvolvimento larval 

(CHEN; CHIAN, 1990; JAMES et al., 1994; RAMOFAFIA et al., 1995).  

O fato da temperatura dos diferentes tratamentos alimentares testados 

durante a larvicultura de H. grisea não ter apresentado diferença significativa 

(P>0,05), sugere que a diferença no crescimento e no tempo de desenvolvimento 

larval foi devido à alimentação ou a algum outro fator ambiental. Entretanto, estudos 

realizados por Zacarías-Soto et al. (2013) e Hu et al. (2010) mostram que o 

desenvolvimento larval pode não ser homogêneo, mesmo em larvas oriundas de 

uma mesma desova e cultivadas sob as mesmas condições ambientais. 

Os valores médios de pH obtidos neste estudo variaram de 7,40 a 7,51 e 

estão dentro da faixa recomendada por Agudo (2006), entretanto, a salinidade (40,07) 

para os diferentes tratamentos testados, encontra-se fora dos valores ideais 

relatados pelos pesquisadores para outras espécies.  

Agudo (2006), recomenda que os valores de pH e salinidade sejam mantidos 

entre 6 – 9 e 27 – 35, respectivamente, durante a larvicultura da espécie Holothuria 

scabra. Asha e Muthiah (2005), estudando o efeito do pH e da salinidade sobre o 

crescimento, sobrevivência e desenvolvimento de larvas de Holothuria spinifera, 
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observaram que um pH de 7,8 e uma salinidade 35 são ótimos para o crescimento 

normal e desenvolvimento das larvas desta espécie. Asha e Muthiah (2002) e Chen 

e Chian (1990) também observaram desenvolvimento larval normal a uma salinidade 

de 35 - 36 em H. spinifera e Actinopyga echinites, respectivamente, além de terem 

observado que baixas salinidades (15 – 25) diminuem a sobrevivência das larvas, o 

crescimento e favorecem a ocorrência de deformidades. 

Hamel e Mercier (1996) observaram que o pH e a salinidade tiveram grande 

influência no desenvolvimento de Cucumaria frondosa. Estes pesquisadores 

observaram que em pH 8 houve aumento no sucesso da fertilização e redução do 

tempo de desenvolvimento, e que abaixo ou acima deste nível a taxa de 

sobrevivência diminuiu. Também foi observado que dependendo das condições de 

pH (7 - 9) há disparidade no tempo de chegada a fase de pentácula, com diferença 

de até 4 dias, para a espécie em questão. Além disso, melhores resultados de 

desenvolvimento dos embriões de C. frondosa foram obtidos para a salinidade 26. 

Asha e Muthiah (2005), estudando o efeito da salinidade sobre o 

crecimento, sobrevivência e desenvolvimento das larvas de Holothuria spinifera, 

observaram que houve redução significativa na sobrevivência das larvas cultivadas 

em salinidade 40. Estes pesquisadores relataram que a taxa de sobrevivência no dia 

12 após a fertilização foi de 11,8%. Além disso, observaram que a proporção de 

larvas em estágio auriculária final, no dia 08 após a fertilização, foi maior no 

tratamento com salinidade 35. E para o tratamento com salinidade 40, a maior parte 

das larvas estava em estágio de auricularia média, não havendo indivíduos em fase 

de auricularia final, indicando que a alta salinidade atrasou o desenvolvimento das 

larvas.  

Dabbagh et al. (2011) cultivaram larvas de Holothuria leucospilota em 

salinidade 40 e obtiveram desenvolvimento larval satisfatório. Entretanto, também foi 

observada uma baixa taxa de sobrevivência (4,2%).  

É pouco provável que a salinidade 40, observada para o presente estudo, 

tenha afetado negativamente a sobrevivência e o desenvolvimento das larvas de 

Holothuria grisea. A água do mar utilizada na larvicultura desta espécie, no presente 

estudo, foi coletada próxima ao recife onde a espécie H. grisea hábita. Neste local, a 

salinidade ao longo do ano é sempre próxima dos 40. Pressupondo que as larvas 

também habitam este local, esta salinidade é provavelmente adequada ao seu 

desenvolvimento. É importante salientar que para um bom desenvolvimento larval, 
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os parâmetros de qualidade da água de cultivo devem refletir o habitat onde os 

pepinos do mar são encontrados.  

Os valores médios de oxigênio dissolvido (8,13 – 8,29 mg/L) para o presente 

estudo estão acima dos recomendados e relatados para a larvicultura das diversas 

espécies de pepino do mar. Agudo (2006) recomenda concentrações de oxigênio 

dissolvido entre 5 e 6 mg/L durante a larvicultura de H.scabra. Asha e Muthiah 

(2002) e Zacarías-Soto et al. (2013) cultivaram larvas de Holothuria spinifera e 

Isostichopus badionotus, respectivamente, em concentrações que variaram de 4 a 7 

mg/L. Para a presente pesquisa é pouco provável que o oxigênio dissolvido, acima 

dos valores descritos por outros pesquisadores, tenha trazido algum tipo de prejuízo 

para a sobrevivência e desempenho das larvas de H. grisea. Vale salientar que 

Mercier e Hamel (2013) recomendam que os parâmetros de qualidade da água (pH, 

temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido) devem ser ajustados para atender as 

necessidades de cada espécie. 

Os compostos nitrogenados ocorrem naturalmente no meio aquoso, 

entretanto, se as concentrações atingirem níveis elevados podem afetar o 

crescimento ou provocar mortalidade na maioria dos organismos cultivados (SÁ, 

2012). Desses compostos nitrogenados a amônia e o nitrito podem vir a ser bastante 

tóxicos de acordo com a sua concentração no meio, com a espécie cultivada e do 

estágio de desenvolvimento que estes organismos se encontram (BOYD; TUCKER, 

1998).  

Trabalhos que relatem as concentrações tóxicas e os efeitos da amônia e 

nitrito no cultivo de pepino do mar são escassos. Agudo (2006) recomenda 

concentrações de 0,07–0,43 mg/L de amônia total. No presente estudo, em todos 

os tratamentos e diferentes dias avaliados, a concentração de amônia total foi 

inferior à recomendada por este pesquisador. A concentração de amônia mais 

elevada (0,18±0,044), para o presente estudo, foi observada no dia 14 após a 

fertilização no tratamento T. fluviatilis, e de nitrito (0,36±0,045) para o dia 09 após 

fertilização no tratamento Mista. Os melhores tratamentos em termos de qualidade 

da água foram Chaetoceros muelleri e Controle, apresentando as menores 

concentrações de amônia total e nitrito. As maiores concentrações de amônia e 

nitrito observadas ao longo do experimento foram verificadas nos tratamentos em 

que a microlaga T. fluviatilis estava presente. O comprimento total (µm) e a 

sobrevivência também tiveram piores resultados para os tratamentos com a 
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presença de T. fluviatilis. Baseando-se nestes resultados, é provável que a presença 

dessa microalga afetou, não só a qualidade da água, mas também o 

desenvolvimento das larvas. 

A densidade larval utilizada neste experimento (0,5 larvas/mL) foi 

semelhante à utilizada por James (1996) para a larvicultura de Holothuria scabra. 

Densidades um pouco mais elevadas, de 0,7 e 1 larva/mL, foram utilizadas por 

Domínguez-Godino (2015) e Dabbagh et al. (2011), respectivamente. Agudo (2006) 

recomenda que a densidade deve ser mantida entre 0,3 – 1 larva/mL. De acordo 

com Asha e Diwakar (2013), existe uma relação inversa entre a densidade de 

estocagem e a taxa de eclosão de ovos fertilizados, sendo 0,5 ovos/mL a densidade 

de estocagem na qual a taxa máxima de eclosão é obtida e consequentemente um 

maior número de larvas.  

Na atual pesquisa, a taxa de alimentação variou de 20.000 células/mL 

(nos estágios iniciais de desenvolvimento) a 40.000 células/mL (estágio final), sendo 

semelhante a utilizada em outros estudos. A oferta de alimento nunca excedeu a 

concentração de 40.000 células/mL. Resultados obtidos por outros pesquisadores 

comprovam que altas concentrações de microalgas diminuem a taxa de ingestão e 

podem inibir o desenvolvimento larval em diferentes espécies de pepinos do mar, 

tais como H. spinifera e H. scabra (ASHA E MUTHIAH, 2002; MORGAN, 2001). 

Ofertas similares de microalgas foram usadas para H. atra, H. scabra, H. spinifera e 

A. japonicus (JAMES et al., 1994; BATTAGLENE, 1999; ASHA; MUTHIAH, 2002). 

Agudo (2006) também relata que altas concentrações de microalgas 

(acima de 40.000 células/mL) devem ser evitadas. Esta condição pode inibir o 

crescimento e o desenvolvimento das larvas e diminuir a taxa de sobrevivência.  

Morgan (2001) obteve como resultado um nível ótimo de 10.000 e 20.000 

células/mL, de Isochrysis galbana, como sendo ideal para o crescimento das 

auriculárias de Holothuria scabra. No estudo realizado por este pesquisador as 

larvas alimentadas com concentrações mais elevadas de microalgas (80.000 

células/mL), apresentaram anomalias no desenvolvimento. Os efeitos da 

superalimentação no desenvolvimento larval também foram encontrados em 

Stichopus mollis (MORGAN, 2002) e Holothuria spinifera (ASHA, 2004).  

Neste estudo, as larvas que apresentaram maior crescimento (µm) ao 

longo do período experimental foram as alimentadas com Chaetoceros muelleri. As 

larvas do tratamento Controle, sem alimentação, obtiveram resultados de 
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crescimento superiores aos tratamentos Mista e T. fluviatilis. Provavelmente a 

qualidade da água nestes tratamentos teve influência negativa sobre o crescimento 

das larvas. Os níveis de amônia e nitrito no tratamento Controle mantiveram-se 

sempre abaixo dos observados nos tratamentos Mista e T. fluviatilis. Estudos futuros 

devem ser conduzidos para saber o real efeito dos níveis de amônia e nitrito sobre o 

crescimento das larvas de pepino do mar.  

Os resultados de crescimento obtidos para o tratamento Controle levam a 

considerar se existe a real necessidade de alimentação no primeiro estágio de 

auriculária, ou se esta oferta de alimento poderia ser retardada, havendo oferta 

apenas em estágios posteriores. Alguns estudos sugerem que as larvas de 

equinodermos são capazes de assimilar matéria orgânica dissolvida. Este processo 

pode acontecer em ambientes extremos de clima temperado (SHILLING; BOSCH, 

1994; GONDOLF, 2000), entretanto, isto ainda não foi comprovado para espécies 

tropicais, como por exemplo, Holothuria grisea. 

Asha e Muthiah (2006) obtiveram melhores resultados de crescimento e 

sobrevivência em larvas de Holothuria spinifera alimentadas com Chaetoceros 

calcitrans e Isochrysis galbana. Uma dieta composta apenas por Chaetoceros 

calcitrans produziu mesmo crescimento, quando comparada a dieta mista de 

referência para Stichopus japonicus (ITO; KITAMURA, 1997) e Holothuria spinifera 

(ASHA; MUTHIAH, 2006). 

Algumas espécies de microalgas que foram utilizadas na alimentação de 

larvas de Actinopyga echinites, Parastichopus californicus, e Stichopus californicus, 

incluem Isochrysis galbana, Phaeodactylum tricornutum, Dunaliella salina, Dunaliella 

tertiolecta e Pavlova lutheri (BURKE et al., 1986; DAUTOV, 1997; BALSER et al., 

1993). 

Chen e Chian (1990), James et al. (1994), e Morgan (2001), cultivaram 

larvas de Holuthuria scabra e Actinopyga echinites com uma alta taxa de 

sobrevivência e de crescimento, quando a microalga Isochrysis galbana foi fornecida 

como alimento. Estes pesquisadores concluíram que esta microalga é a mais 

adequada na larvicultura de H. scabra.  

Knauer (2011) estudou o efeito da oferta de diferentes microalgas para as 

larvas de H. scabra. Foram utilizadas dietas únicas de Chaetoceros calcitrans, 

Chaetoceros muelleri, Isochrysis aff. galbana e Pavlova salina, e uma dieta mista 

contendo 40% de Chaetoceros muelleri, 40% de Isochrysis aff. galbana e 20% de 
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Pavlova salina. Os melhores resultados de crescimento e sobrevivência foram 

observados em larvas alimentadas com uma dieta contendo somente Chaetoceros 

muelleri. Além disso, também foi observado um maior número de doliolárias 12 dias 

após a fertilização nas larvas alimentadas com esta microalga.  

No Vietnã e nas Filipinas, larvas de H. scabra também têm sido cultivadas 

com êxito com a utilização de apenas uma espécie de Chaetoceros (DUY, 2012; 

GAMBOA et al., 2012). Estes resultados, juntamente com os da presente pesquisa 

sugerem que as diatomáceas do gênero Chaetoceros apresentam bom perfil para 

uso como alimento vivo na larvicultura de algumas espécies de pepino do mar. 

É bem estabelecido que os ácidos graxos poli-insaturados, tais como o 

ácido eicosapentaenóico (EPA, 20:5 n-3) e ácido docosahexaenóico (DHA, 22:6 n-3) 

são essenciais para muitas larvas de invertebrados marinhos, como por exemplo os 

bivalves (KNAUER; SOUTHGATE, 1999; HENDRIKS et al., 2003) e crustáceos 

(KANAZAWA; KOSHIO, 1994; HOLME et al., 2009). Geralmente, as diatomáceas, 

tais como C. muelleri e C. calcitrans podem conter de 5 - 20% de EPA e cerca de 1% 

de DHA, dependendo das condições de cultivo (BROWN et al., 1997). 

A taxa de sobrevivência para todos os tratamentos testados diminuiu ao 

longo do desenvolvimento das larvas sendo bastante acentuada. Elevadas taxas de 

mortalidade também foram observadas para outras espécies de pepino do mar, 

como Australostichopus mollis (MORGAN, 2009), Cucumaria frondosa (HAMEL; 

MERCIER, 1996), Holothuria scabra versicolor (IVY; GIRASPY, 2006; KUMARA et al., 

2013), Holothuria scabra (BATTAGLENE et al., 1999;. Ramofafia et al., 2003), 

Holothuria spinifera (ASHA E MUTHIAH, 2002), e Isostichopus badionotus 

(ZACARÍAS-SOTO et al., 2013). 

Purcell, Hair e Mills (2012) destacam que a larvicultura ainda é um dos 

grandes entraves para a consolidação do cultivo de pepino do mar. Isso se deve, 

basicamente, ao baixo número de larvas que alcançam a fase de juvenil. Estes 

pesquisadores destacam que no geral, apenas 1% das larvas consegue alcançar a 

fase juvenil. As baixas taxas de sobrevivência podem estar associadas com práticas 

incorretas de manejo. As larvas são extremamente sensíveis e qualquer prática de 

manejo, mesmo que feito com muito cuidado, pode afeta-lás negativamente. 

Apesar da baixa sobrevivência média (0,43 – 2,64%) das larvas para os 

diferentes tratamentos testados, as técnicas utilizadas na larvicultura desta espécie 

(indução a desova de reprodutores, fertilização artificial, acompanhamento do 
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desenvolvimento larval etc.) são um avanço científico. Com base nestes resultados, 

faz-se necessário promover mais pesquisas para o desenvolvimento de diversos 

protocolos e técnicas na larvicultura do pepino do mar, a fim de se estabelecer as 

melhores condições de alimentação, parâmetros de qualidade de água e manejo.  

O desenvolvimento embrionário e larval de algumas espécies de pepinos 

do mar tem sido bem documentado (ASHA; MUTHIAH, 2002, ASHA; MUTHIAH, 

2005; BATTAGLENE et al., 2002; CAMERON; FANKBONER, 1989; HAMEL; 

MERCIER 1996; HAMEL et al., 2003). Semelhante a outras espécies tropicais de 

pepinos do mar, Holothuria grisea apresentou desenvolvimento larval indireto, com a 

presença de larvas planctônicas (auriculárias e doliolária) antes da metamorfose e 

sedimentação como larva pentácula. Isto também foi descrito para as espécies 

Holothuria scabra (JAMES, 2004), Australostichopus mollis (MORGAN, 2009), 

Stichopus horrens (HU et al., 2013), Holothuria arguinensis (DOMÍNGUEZ-GODINO 

et al., 2015), I. fuscus (MERCIER et al., 2004) e Apostichopus japonicus (RENBO; 

YUAN, 2004; XIYIN et al., 2004). A identificação dos estágios larvais (auriculária, 

doliolária e pentácula) e juvenil de Holothuria grisea foi feita facialmente através da 

observação das alterações morfológicas. 

No presente estudo o melhor tratamento, quando se considera os diferentes 

tempos de desenvolvimento larval e o comprimento total (μm), foi Chaetoceros 

muelleri (TABELA 5 e 6 - RESULTADOS). Provavelmente, esta microalga apresenta 

melhor perfil nutricional e, por isso, os indivíduos alimentados com esta microalga 

tiveram desenvolvimento mais rápido. Para os tratamentos Mista e T. fluviatilis o 

tempo de desenvolvimento larval foi praticamente o mesmo, diferindo apenas para a 

fase pentácula, onde teve duração de 1 e 2 dias, respectivamente (TABELA 6 - 

RESULTADOS).  

As larvas do tratamento Controle, sem alimentação, não conseguiram 

finalizar o desenvolvimento larval apresentando mortalidade total após a fase de 

doliolária. Isso revela que a manutenção de uma boa taxa de alimentação é de 

fundamental importância para o desenvolvimento larval. A correta alimentação 

promove a formação das esferas hialinas, que armazenam e fornecem energia para 

o período em que as larvas não se alimentam (fase doliolária). As larvas doliolárias 

precisam ter suprimento energético suficiente para realizarem a metamorfose para o 

estágio de pentácula (AGUDO, 2006). Apesar de ter sido possível observar a 

presença das esferas hialinas nas larvas do tratamento Controle, estas esferas, 
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provavelmente, não apresentavam conteúdo satisfatório de lipídeos, contribuindo 

para a mortalidade total nesta fase. 

O desenvolvimento larval de Holothuria grisea, assim como o de outras 

espécies tropicais (H. Scabra e H. spinifera), foi relativamente curto. O 

desenvolvimento de espécies tropicais é relativamente mais rápido que o das 

espécies de clima temperado. Psolus chitonoides e Psolidium bullatum, são 

espécies de clima frio e precisam mais que 28 dias após a fertilização para 

completar seu desenvolvimento larval (MCEUEN; CHIA, 1991).  

É importante salientar, que o tempo de duração das fases difere bastante 

entre as espécies, podendo ser diferente até mesmo em larvas da mesma espécie, 

dependendo dos fatores ambientais (SEWELL; MCEUEN, 2002). Como exemplo, 

temos que as larvas de Holothuria scabra demoram 14 dias para chegar à fase de 

doliolária no Iran (DABBAGH; SEDAGHAT, 2012) e 10 dias na Índia (JAMES et al., 

1988). Como esta pesquisa é pioneira não existem dados publicados para a espécie 

Holothuria grisea para comparar os resultados de tempo de desenvolvimento larval. 

Holothuria grisea completou o seu tempo de desenvolvimento larval em 

17 dias após a fertilização quando alimentadas com Chaetoceros muelleri (TABELA 

6 - RESULTADOS). Hamel, Hidalgo e Mercier (2003) obtiveram tempo de 

desenvolvimento larval para Isostichopus fuscus superior ao do presente estudo, 

apresentando os primeiros juvenis 28 dias após a fertilização. O alimento utilizado no 

trabalho destes pesquisadores não foi especificado (TABELA 8).  

A espécie Stichopus horrens também apresentou tempo de 

desenvolvimento larval superior ao do presente trabalho (TABELA 8), tendo o 

aparecimento de juvenis somente 30 dias após a fertilização (HU et al., 2013). As 

larvas desta espécie foram alimentadas com uma dieta mista contendo C. muelleri; 

Dunaliella sp. e Chlorella pynenoidosa.  

A espécie Holothuria scabra, que é produzida comercialmente, apresenta 

tempo de desenvolvimento inferior (AGUDO, 2006) ao do observado no presente 

estudo, com indivíduos na fase juvenil 15 dias após a fertilização. Entretanto, este 

esse tempo pode ser variável a depender das condições ambientais. As microalgas 

utilizadas na alimentação das larvas de H. scabra incluem uma dieta mista C. 

muelleri e Rhodomonas salina e Isochrysis aff. galbana e Chaetoceros sp. (TABELA 

8). O desenvolvimento das larvas de Holothuria grisea foi semelhante aos resultados 
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reportados por Agudo (2006) indicando que esta espécie apresenta potencial para o 

cultivo comercial. 

 

Tabela 8. Comparativo entre os diferentes tempos de desenvolvimento larval para 
diferentes espécies de pepino do mar. 

 
Presente 
pesquisa 

Hamel, Hidalgo 
e Mercier, 2003 

Agudo, 2006 Hu et al., 2013 

Estágio 
Tempo após a 

fertilização 
Tempo após a 

fertilização 
Tempo após a 

fertilização 
Tempo após a 

fertilização 

Auricularia     

Inicial 35 horas 1 – 2 d 2 d 45 h 

Média 5 d 3 – 15 d 4 d 6 – 8 d 

Final 13 d 16 – 18 d 5 – 6 d 13 d 

Doliolaria 15 d 19 – 24 10 d 18 – 26 d 

Pentácula 16 d 21 – 26 d 12 – 13 d 19 – 27 d 

Juvenil 17 d 28 d 15 d 30 d 

Espécie Holothuria grisea 
Isostichopus 

fuscus 
Holothuria scabra 

Stichopus horrens 

Microalga 
utilizada 

Chaetoceros 
muelleri 

* 

Mista (C. muelleri e 
Rhodomonas salina; 

Isochrysis aff. galbana 
e Chaetoceros sp.) 

Mista (C. mueller; 

Dunaliella sp. e 

Chlorella 

pynenoidosa) 

* Não especificado no trabalho.  
h: horas. d: dias. 

Fonte: Dados da presente pesquisa e dados dos pesquisadores Agudo (2006); Hamel, Hidalgo e 
Mercier (2003) e Hu et al. (2013). 

 

Durante o estágio de auriculária inicial as larvas de Holothuria grisea 

alimentadas com Chaetoceros muelleri, apresentaram comprimento total (µm) 

inferior ao observado por Domínguez-Godino et al. (2015) para Holothuria 

arguinensis e Hu et al. (2010) para Stichopus sp. Estes pesquisadores alimentaram 

as larvas com uma dieta mista de microalgas Tetraselmis chuii e Chaetoceros 

calcitrans, e Rhodomonas e Dunaliella, respectivamente (TABELA 9). Também 

houve diferença no comprimento total (µm) entre as espécies para os demais 

estágios até a chegada de juvenil.  

Comparando H. grisea com as espécies Holothuria arguinensis e 

Stichopus sp. (TABELA 9), nota-se que as larvas auriculárias crescem rapidamente, 

tendo mais que dobrado de tamanho (µm) da fase de auriculária inicial para a final, 

em H. grisea e Stichopus sp.. Observa-se também, que com a passagem do estágio 

de auriculária final para doliolária as larvas sofrem retração no seu tamanho e nas 

fases posteriores retornam a crescer. 
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Tabela 9. Comparativo entre os diferentes comprimentos (µm) e tempos de 
desenvolvimento para diferentes espécies de pepino do mar. 

Holothuria grisea - Chaetoceros muelleri 

Estágio Comprimento total (µm) Tempo após a fertilização 

Auriculária inicial 312,13±0,65 35 horas 

Auriculária média 787,49±7,12  5 dias 

Auriculária final 985,67±6,01 13 dias 

Doliolária 618,98±33,75  15 dias 

Pentácula 538,78±33,65  16 dias 

Juvenil (1 d) 551,54±22,33  17 dias 

Holothuria arguinensis - Tetraselmis chuii e Chaetoceros calcitrans 

(DOMÍNGUEZ-GODINO et al., 2015) 

Estágio Comprimento total (µm) Tempo após a fertilização 

Auriculária inicial 549,44±32,72 45 h 35 min 

Auriculária média 736,39±51,97 6 – 7 dias 

Auriculária final 822,27±98,3 10 – 11 d 

Doliolária 562,47±50,81 12 – 13 d 

Pentácula 428,07±37,01 13 – 14 d 

Juvenil (1 d) 670±134,98 18 d 

Stichopus sp. - Rhodomonas e Dunaliella (HU et al., 2010) 

Estágio Comprimento total (µm) Tempo após a fertilização 

Auriculária inicial 350 – 450 35 h 

Auriculária média 500 - 700 3 – 4 d 

Auriculária final 1.000 – 1.300 7 – 8 d 

Doliolária 400 – 500 9 – 10 d 

Pentácula 400 10 – 11 d 

Juvenil (1 d) 400 12 d 

min: minutos; h: horas; d: dias. 

Fonte: Dados da presente pesquisa e dados dos pesquisadores Domínguez-Godino et al. (2015) e Hu 
et al. (2010) 
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6 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, os melhores resultados de crescimento e tempo de 

desenvolvimento larval do pepino do mar Holothuria grisea foram observados para 

as larvas alimentadas com Chaetoceros muelleri. 

Holothuria grisea apresentou desenvolvimento indireto sendo semelhante 

ao de outras holotúrias tropicais com fase de auriculárias planctônicas (inicial, média 

e final), larvas doliolárias, que não se alimentam, e larva pentácula bentônica que se 

tranforma em juvenil. 

Apesar da baixa sobrevivência das larvas, as técnicas utilizadas na 

larvicultura desta espécie (indução a desova de reprodutores, fertilização artificial, 

acompanhamento do desenvolvimento larval etc.) são um avanço científico. 

Entretanto, é necessário promover mais pesquisas para o desenvolvimento de 

diversos protocolos e técnicas na larvicultura do pepino do mar. 

Embora a tecnologia para o cultivo desta espécie ainda esteja nos 

estágios iniciais de desenvolvimento Holothuria grisea apresenta grande potencial 

para o cultivo em cativeiro. Os avanços na Biotecnologia e o aumento da demanda 

no mercado consumidor internacional podem impulsionar o seu desenvolvimento. 

Tendo em vista que esta é uma pesquisa nova são necessários outros 

estudos para o estabelecimento das melhores condições de cultivo, que incluem 

densidade de estocagem das larvas, influência dos parâmetros de qualidade da 

água sobre o crescimento e a sobrevivência, testes de alimentação com outras 

espécies de microalgas e estabelecimento de técnicas de manejo que melhorem a 

sobrevivência durante a larvicultura.    
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ANEXO A – COMPROVANTE DE REGISTRO PARA COLETA DE MATERIAL 

BOTÂNICO, FÚNGICO E MICROBIOLÓGICO.  

 

 


