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INTRODUÇÃO 
 

O primeiro trabalho com larvicultura de P. perna no LMM foi realizado por Routlege 

em 1998, em volumes de até 900 litros. A partir de 2002 os trabalhos passaram a ser 

realizados em tanques de 6.000 a 15.000 Litros. Buscava-se a produção em “escala 

comercial”.  A reprodução dos mexilhões em ambiente natural, assentamento e 

sobrevivência das formas jovens, sofrem forte influência de fatores não controlados 

pelo homem. Temperatura, correntes marinhas, produtividade primária, salinidade, 

entre outros, são alguns destes fatores que podem prejudicar a disponibilidade de 

sementes obtidas do ambiente natural, tornando incerto qualquer planejamento de 

cultivo. Neste caso, o método de reprodução em laboratório é de suma importância 

para o setor produtivo e, muito mais, para o conhecimento da espécie. O objetivo 

desse trabalho é mostrar a evolução da produção de larvas olhadas do mexilhão P. 

perna, no LMM - UFSC. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

No gráfico 1, observa-se que o rendimento das larvas de P. perna apresenta 

um aumento crescente nos sucessivos cultivos, o que demonstra uma 

evolução na produção. O alimento fornecido variou de 0,5 a 3,9 x 104 cél/ mL 

no início do cultivo e de 6 a 16 x 104 cél/ mL no final. Estas demandas de 

alimento deveram-se mais as densidades de larvas nos cultivos.  Isochrysis 

sp. (T-ISO), Pavlova sp. e Chaetoceros muelleri são as microalgas mais 

ofertadas. Em menor quantidade seguem, quando disponíveis, Chaetoceros 

calcitrans, Nannocloropsis sp. e  Skeletonema sp. Qualidade, variedade e 

disponibilidade de microalgas são imprescindíveis no cultivo de larvas (SILVA 

et al., 2004).  Por serem alimentos vivos, sua produção enfrenta os mesmos 

problemas que os das larvas. Deste modo, podem potencializar as 

dificuldades nas larviculturas. Um exemplo  neste trabalho é o da LPP 67 (tab. 

1), onde houve perda total de larvas próximo à colheita, devido à ocorrência 

de falhas mecânicas na aeração nos tanques de algas e larvas. Manter 

constância na oferta de larvas olhadas é um grande desafio para um 

laboratório. O principal é a técnica de cultivo, que acreditamos termos 

alcançado. Com os resultados obtidos, em parceria com a empresa Atlântico 

Sul, o LMM iniciou os trabalhos com assentamento remoto (SILVA et al., 2006). 

Atualmente maiores esforços são investidos no cultivo de larvas em sistema 

de fluxo contínuo (SILVA, 2003; TURINI, 2014). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

São mostrados neste trabalho dados de sete das 68 larviculturas de P. perna 

realizadas desde 2002 (identificadas como LPP...). Para obtenção de gametas e 

larvicultura utilizou-se uma combinação de técnicas descritas em ILLANES (1990) e 

ROUTLEDGE (1998), entre outros. Foram utilizados entre 100 a 200 reprodutores por 

desova, retirados do mar (área de cultivo) no dia da indução e limpos. Foram 

induzidos a desovar em água do mar corrente filtrada (1µm) e esterilizada (UV), 

exposição ao ar e choque térmico. Ao emitirem gametas, machos e fêmeas foram 

separados em diferentes recipientes. Os gametas femininos foram quantificados e 

fecundados. No máximo 100 oócitos/ mL foram incubados, entre 25 e 26 0C e 35 de 

salinidade, com aeração. Passadas 24 h da fecundação, as larvas “D” foram 

colhidas em malhas de 35 ou 50 µm, quantificadas e transferidas para tanques de 

6.000 ou 15.000 L úteis (com alimento, temperatura de 25 a 28  0C e aeração).  As 

densidades iniciais variaram de seis a 25 larvas “D” por mL. Os cultivos foram 

encerrados com larvas pedivéliger retidas em malhas de 200 a 230 µm. 

Calha de desova. Fêmeas com  5 a 8 cm, 

emitindo gametas. 
Macho emitindo gametas. 

Larvas D – retidas em 

malha de 50 µm – início 

da laravicultura. 

Larvas pedivéliger – retidas em 

malha de 230 µm – fase final da 

larvicultura. 

Estruturas de cultivo:   Tanques de fibra de vidro (6.000 

L úteis – A e B); bacias e peneiras para coleta das larvas 

(C); mesa de manejo e seleção das larvas (D). 

Tab. 1: Dados de algumas larviculturas do mexilhão P. perna, realizadas de 

2002 a 2014. 

 

Gráfico 1: Evolução da Produção de larvas do mexilhão P. perna do LMM – UFSC 

de 2002 a 2014. 

Larvicultura Vol. Larvas Média das T oC Troca  Malha  das Duração

 tanque por mL antes e após d'água peneiras (dias)

(1.000 L)  troca d'água diária  (µm) 

LPP 01 5 25 - 18 23,9 e 24,7 SIM 50 a 70 11

LPP 02 5 10 -3 - 2 21,4 e 23,5 SIM 50 a 230 28

LPP 24 6 6 - 2 23,3 e 25,4 SIM 50 a 230 22

LPP 36 17,5 - 6 9 - 1 19,7 e 20,9 SIM 35 a 210 28

LPP 58 15 10 - 3 21,1 e 21,9 SIM 35 a 200 25

LPP 67 * 15 11 - 1 23,5 e 24,0 SIM 35 a 145 18

LPP 68 15 e 6 8 - 2 21,3 a 22,8 SIM 35 a 230 19

* ocorrência de falha na aeração em duas ocasiões por mais de 12 horas. 
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