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Introdução

A exploração massiva da atividade pesqueira já 
começa a mostrar seus efeitos, onde o principal problema 
é a diminuição dos produtos, é conhecido que os recursos 
marinhos são limitados e que o setor pesqueiro está em 
crise [1]. Estudos sobre a reprodução de bivalves 
marinhos são tidos como o alicerce para o 
estabelecimento de programas de manejo desses 
invertebrados, pois podem favorecer a manutenção de 
estoques naturais e contribuir para o desenvolvimento de 
atividades extrativistas e de maricultura [2].

O presente estudo teve como objetivo desenvolver 
uma metodologia para indução a desova do marisco A. 
brasiliana em laboratório.

Material e métodos

A. Coletas dos reprodutores

As coletas foram realizadas na praia de Mangue Seco, 
Igarassu no litoral norte de Pernambuco, no período de 
setembro de 2008 a junho de 2009. Sendo capturado
entorno de 600 mariscos por cada coleta, armazenados 
em sacolas térmicas e transportados para o laboratório.

B. Variáveis físicas e amostras do sedimento

Nos pontos de coleta foram mensuradas a salinidade 
(refratômetro) e temperatura da água do mar (termômetro 
de mercúrio). Assim como a coleta de sedimento, através 
de um cano de PVC com 50 mm de diâmetro e 10 cm de 
comprimento. O sedimento foi armazenado em sacola 
plástica para posterior análise de suas características 
granulométricas. No laboratório as amostras foram 
pesadas em balança digital e as análises feitas com 
auxilio de uma seqüência de peneiras de 4mm (pedras e 
conchas), 2mm (cascalho), 500µm (areia grossa), 250µm
(areia média), 125µm (areia fina) e 63µm (silte e argila).

C. Análise dos dados e indução a desova

Nesse processo de coleta dos indivíduos e início das 
atividades no laboratório, os mariscos permaneceram 
fora da água durante 24 horas. Neste período foram 
realizadas as biometrias dos indivíduos, em amostras 
aleatórias de 120 mariscos de cada coleta, segundo a 
morfometria usada por Newell [3]. 

Em seguida selecionou-se outra amostra aleatória de 
30 indivíduos de cada lote para identificação do sexo,
através da raspagem da gônada e preparação de lâminas 
contendo os gametas para observação no microscópio.
Para determinação do estágio maturacional dos lotes 
capturados foi realizado o acompanhamento do índice de 
condição, obtido através do peso total (PT), sendo este o 
peso da concha com as partes moles, e o peso das partes 
moles (PPM) separadamente. Foram selecionados 30 
mariscos de cada coleta e para obtenção dos dados se 
utilizou a formula: IC = (PPM/PT)*100.

Os mariscos usados nos experimentos de indução 
reprodutiva foram selecionados de acordo com Araújo 
[2], que considera adultos aqueles maiores que 22 mm de 
comprimento, pois estes já alcançaram o tamanho de 
primeira maturação sexual. Em cada método de indução 
a desova foram utilizados 100 indivíduos distribuídos em 
12 caixas pretas com 15 litros de água do mar cada. Nas 
unidades experimentais foram colocados 25 mariscos 
totalizando 300 indivíduos, distribuídos em três
tratamentos com três réplicas e um controle cada.

No tratamento um os indivíduos foram submetidos à 
variação de temperatura da água durante um período de 
quinze minutos e expostos ao ar por cinco minutos,
iniciando em 22°C com acréscimo de dois graus a cada 
ciclo até atingir 32°C. O segundo tratamento foi 
realizado com a variação de salinidade aumentando a 
cada 15 minutos a salinidade da água em cinco partes, 
iniciada em 10 até atingir 35, intercalando com exposição 
ao ar por cinco minutos. No terceiro tratamento os 
indivíduos foram submetidos à temperatura e salinidade 
constantes, mas com adição de microalgas na água
durante o mesmo tempo de execução dos tratamentos 
anteriores. 

A produção de alimento (microalgas) foi realizada no 
Laboratório de Produção de Alimento Vivo (LAPAVI) e 
no LAMARSU. As espécies utilizadas no tratamento três
foram Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, 
Thalassiosira pseudonana e Nanocloropsi oculata, sendo 
ofertado entorno de 1,5 litros de cada alga,  sendo 2 litros 
por caixa. As unidades de controle foram conduzidas 
com imersão na água e exposição ao ar durante o mesmo 
período em temperaturas e salinidades constantes sem 
adição de microalgas.



Resultados
A temperatura máxima encontrada foi de 37°C no mês 

de dezembro e a mínima de 28°C no mês de fevereiro. A 
salinidade máxima obtida foi no mês de janeiro 37 a 
mínima no mês de junho 25, e apresentaram valores 
médios de 30,45°C e 33,2 respectivamente. As amostras 
dos sedimentos indicaram a predominância de areia 
grossa nos pontos de coleta com 68,72%, seguido por 
areia fina com 27,24%.

De acordo com as biometrias o comprimento médio 
encontrado foi de 22,12mm, a largura 25,55mm e altura 
15,52mm. Na identificação do sexo dos indivíduos os 
valores médios encontrados foram de 16,5 fêmeas para 
13,5 machos, alcançando uma relação de 1,22F:1M.

Os resultados dos valores do IC indicaram para 
A.brasiliana as maiores médias percentuais em 
novembro/2008 com 16,83% e janeiro/2009 com 
16,75%, enquanto que os menores valores foram 
observados nos meses de março e abril 2009, sendo 
11,55% e 11,63% respectivamente (Fig. 01).

Dentre os tratamentos utilizados para indução 
reprodutiva em laboratório, nenhum dos métodos se 
mostrou eficiente os indivíduos não responderam a 
nenhum desses estímulos na maioria das tentativas, 
somente no mês de novembro apenas dois indivíduos do 
tratamento1 (variação de temperatura) responderam ao 
estimulo desovando na caixa. Naquele momento foi 
realizada a filtração da água em uma tela de 35µm para 
posterior observação no microscópio, onde foi constatado
que os gametas eram de um macho na réplica 1 e de uma 
fêmea na réplica 2. 

Após a realização dos métodos de indução a desova, 
todos os reprodutores foram colocados em um único 
tanque e alimentados com microalgas onde 
permaneceram em condições constantes de temperatura a 
28,5°C e salinidade a 35 com aeração constante. 

Desta forma no mês de setembro de 2008 ocorreu uma 
desova espontânea no tanque em que os mariscos 
permaneceram por dois dias sob observação, e outra
durante o mês de abril de 2009 quando os reprodutores 
também liberaram seus gametas na água de forma 
natural, no tanque de observação, após o término dos 
experimentos. A identificação de que os organismos 
tinham desovado no tanque foi realizada através da 
observação da coloração da água, viscosidade e formação 
de bolhas. A constatação da desova foi realizada 
mediante a filtragem em tela de 35µm e observação 
microscópica.

Para a larvicultura optou-se inicialmente por utilizar 
um tanque circular devidamente esterilizado com 30 
litros de água, sistema de aeração constante e fraca, para
manter a circulação da água e evitar choques das larvas
nas paredes do tanque. Posteriormente esse tanque foi 
substituído por um balde de 10 litros com a salinidade de
30 e temperatura de 28ºC.

O número de ovos fecundados foi estimado através da
contagem em câmara de Sedgewick-Rafter, alcançando
20.000 ovos inicialmente, em pleno desenvolvimento 
embrionário. Então foram distribuídos na densidade de 
1,5 larvas.ml-1. O manejo foi realizado através da
filtragem em telas de diferentes tamanhos de malhas, de 
acordo com os estágios: desenvolvimento embrionário; 
ovo; larva trocófora; larva “D”; larva “D” umbonada; 

larva “D” véliger; larva pé-de-véliger; juvenil e semente
(Fig. 02). Utilizou-se o sistema de troca d’água estático, 
a cada 48h, com alimentação duas vezes ao dia.

Na fase inicial (Larva “D”) entre o 2º e 6º dia os 
indivíduos foram alimentados somente com a microalga 
I. galbana em uma concentração de 30.000 cel.ml-1. Na 
segunda etapa de larva umbonada entre o 6º e o 10º dia
os organismos foram alimentados com uma dieta 
composta por I. galbana e C. calcitrans em 
concentrações iguais a 50.000 cel.ml-1 numa proporção
de 70% e 30% respectivamente. A partir do 10º dia todas 
as larvas encontravam-se em estágio “pé-de-véliger” 
definitivamente assentadas e apresentando hábitos 
totalmente bentônicos, estas  foram alimentadas com um 
mix de microalgas composta por I. galbana, C. calcitrans
e N. oculata na concentração total de 80.000 cel.ml-1 em 
uma proporção de 50%, 25% e 25% respectivamente. A 
partir do 15º dia todas as larvas já estavam assentadas e 
foram alimentadas com todas as algas listadas em iguais 
proporções.

A primeira larvicultura foi conduzida até o 84º dia, 
sendo identificados todos os estágios larvais do marisco
(Fig. 03). Na segunda larvicultura as larvas estavam no 
estágio de trocófora e a contagem realizada foi de 9600 
larvas. A densidade foi de aproximadamente 0,3 
larvas.ml-1, mas a falta de alimentação decorrente de uma 
desova inesperada dificultou o manejo, acarretando uma 
mortalidade muito rápida das larvas.

Discussão
Cada espécie apresenta seu período reprodutivo em 

determinadas épocas do ano, porém como regra geral 
para moluscos bivalves há um pico reprodutivo na 
primavera ocorrendo desovas parciais ao longo do ano 
[4]. Esta espécie A. brasiliana pode apresentar 
gametogênese e a eliminação de gametas no verão, 
primavera e outono sendo o inverno o período de repouso 
sexual. Podendo ocorrer picos de desova em diferentes 
épocas em populações distintas [2]. Os valores obtidos 
através do IC estão de acordo, pois apresentam os 
maiores valores na primavera e verão, o que indica ser 
esse o período reprodutivo da espécie em Pernambuco.  

As metodologias mais utilizadas no processo de 
indução à desova de bivalves em laboratório são através 
da manipulação da temperatura da água, exposição ao ar, 
adição de gametas na água, adição de alimento e através 
da combinação destes entre outros [5]. Os resultados 
obtidos ao longo do trabalho demonstram que o marisco 
não respondeu aos estímulos utilizados na indução 
reprodutiva em laboratório, indicando que a espécie 
apresenta melhores resultados com desovas espontâneas.

De acordo com Righetti [6], as técnicas de indução à 
liberação do material reprodutivo através do choque 
térmico e choque osmótico, não apresentaram resultados 
positivos para esta espécie, assim como verificado por 
Moüeza et al [7], as desovas espontâneas foram as que 
apresentaram melhores resultados. O acondicionamento 
da A. brasiliana no laboratório, sob condições de 
alimentação abundante e temperatura constante, 
demonstrou-se efetivo e capaz de estimular a liberação 
do material reprodutivo dos organismos. A duração do 
período de acondicionamento do marisco em laboratório



está associada ao estágio de desenvolvimento da gônada 
dos organismos coletados [6].

Os melhores resultados da larvicultura foram obtidos 
através de desovas espontâneas, durante esse período
foram registrados todos os estágios larvais. A larvicultura 
realizada no LAMARSU pode ser considerada pioneira 
no estado. A espécie apresentou um bom 
desenvolvimento larval no mês de setembro, indicando 
ser uma espécie resistente em comparação com outros 
moluscos bivalves. De acordo com Moüeza et al [7], A. 
brasiliana possui uma ótima taxa de sobrevivência larval 
e pós-larval, isto está provavelmente relacionado ao fato 
de que as larvas não precisam de um substrato especial 
para a metamorfose.

Mais estudos relativos a reprodução da espécie se faz 
necessário, diante da expressiva importância que o 
marisco representa para a pesca artesanal em 
Pernambuco, sendo um recurso muito capturado por 
centenas de famílias no litoral norte. O que poderá nos 
auxiliar em políticas publicas para melhorar as condições 
de manejo da pesca através do domínio da reprodução do 
marisco, proporcionando assim o repovoamento de áreas 
para pesca ou para maricultura.
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      Figura 1. Acompanhamento mensal dos valores médios do
Índice de condição. 

Figura 2. Larva pé-de-véliger A. brasiliana.

Figura 3. Larvicultura no estágio juvenil. 


