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RESUMO 

 

A realização de manejos das pescarias de holothurias é dependente de informações mais 

consistentes como crescimento e movimento dos pepinos do mar. Contudo, ainda existe uma 

lacuna, a ausência de uma metodologia que permita a marcação de pepinos do mar auxiliando 

assim estudos de captura e recaptura, que podem prover uma chave de informações biológicas 

importantes. A dificuldade na marcação de pepinos do mar está atribuída a elasticidade do 

corpo e falta de estruturas rígidas, alta probabilidade de expulsão do marcador e ocorrências 

comuns de infecção e necrose ao redor da área de aplicação. De ante deste cenário o presente 

estudo teve como objetivo testar uma metodologia de marcação, utilizando eugenol como 

anestésico durante o processo de aplicação de microchips em pepinos do mar da espécie 

Holothuria grisea, a fim de verificar a capacidade de retenção.  Um total de 100 pepinos do 

mar da espécie H. grisea foram coletados em Bitupitá, CE e transportados até o Centro de 

Biotecnologia em Aquicultura (CEBIAQUA). Os animais foram postos em um Sistema de 

Recirculação de Água (SRA) e mantidos em quarentena até a realização dos experimentos. 

Experimento 1: Os animais foram divididos em dois tratamentos. Tratamento sem anestesia 

(n=20): animais marcados com microchip sem utilização de anestésico; Tratamento com 

anestesia (n=20): animais anestesiados e marcados com microchip. Para realização da 

marcação foram utilizados microchips de 1,2 cm inseridos, com o auxílio de um aplicador, 

próximo a região oral do pepino do mar. O processo de implante do microchip foi 

acompanhando utilizando um aparelho ultrassom Logic E GE, com sonda linear de 8 a 13 

mhz para evitar a inserção do microchip no intestino. Após a aplicação os animais foram 

postos em observação durante seis horas para verificação de retenção dos microhcips, após as 

seis horas os animais foram observados por sete dias e contabilizado as expulsões corporais 

dos microchips. Um segundo experimento foi conduzido para verificar a movimentação do 

microchip dentro do corpo do animal, para tanto dois grupos de pepinos do mar com cinco 

repetições cada, tratamento sem anestesia  e tratamento com anestesia, foram dispostos em 

uma placa de raio – X e monitorados a cada 10 min durante 120 min utilizando um aparelho 

de X com KVP/ME 65, com filtro para vasos torácicos e tempo de exposição de 10 segundos. 

Foram tiradas imagens a cada 10 minutos, posteriormente com o auxílio do software 

Directiview DR® as imagens foram processadas e analisadas. No experimento 1 o tratamento 

sem anestesia liberou os microchips em 2.448 min (+ 1.298,52), enquanto o tratamento com 

anestesia levou 6.372 min (+ 3.544,82), havendo diferença estatística entre os mesmos. Foi 

possível observar que a velocidade média dos microchips nos animais anestesiados foi de 



 

0,0708 mm/min (+ 0,0095), enquanto no tratamento sem anestesia obtivemos uma velocidade 

média de 0,0633 mm/min (+ 0,0131). Apesar das velocidades serem semelhantes foram 

detectadas diferenças na distância percorrida pelo microchip dentro do corpo do pepino do 

mar. Os microchips percorreram 73,7 % do corpo dos pepinos do mar em 120 min no 

tratamento sem uso de anestésico, enquanto no tratamento com anestésico percorreu apenas 

57,81% no mesmo intervalo de tempo. Apesar da técnica inovadora utilizada nesta pesquisa o 

processo não se mostrou eficiente na marcação dos pepinos do mar, visto que todos os 

animais liberaram os microchips após um intervalo de sete dia, contudo foi possível avaliar o 

comportamento dos animais perante a presença de um corpo estranho dentro de seus 

organismos, permitindo a abertura de várias hipóteses, havendo desta maneira necessidade de 

mais pesquisas. O metodologia empregada neste experimento abre portas para estudos de 

curto prazo que necessitam de marcações. 

 

Palavras-chave: Tag. Holothuridea. Estudos ecológicos. 



 

ABSTRACT 

 

The management of holothurian fisheries is dependent on more consistent information such as 

growth and movement of sea cucumbers. However, there is still a gap, the absence of a 

methodology that allows the marking of sea cucumbers, thus helping capture and recapture 

studies, which can provide a key to important biological information. The difficulty in 

marking sea cucumbers is attributed to body elasticity and lack of rigid structures, high 

probability of marker expulsion, and common occurrences of infection and necrosis around 

the application area. From this scenario, the present study aimed to test a marking 

methodology using eugenol as an anesthetic during the application process of microchips in 

sea cucumbers of the species Holothuria grisea, in order to verify the retention capacity. A 

total of 100 sea cucumbers of the species H. grisea were collected in Bitupitá, CE and 

transported to the Aquaculture Biotechnology Center (CEBIAQUA). The animals were placed 

in a Water Recirculation System (RAS) and kept in quarantine until the experiments were 

performed. Experiment 1: The animals were divided into two treatments. Treatment without 

anesthesia (n = 20): animals marked with microchip without anesthetic; Treatment with 

anesthesia (n = 20): animals anesthetized and labeled with microchip. To perform the 

marking, 1.2 cm microchips were inserted, with the aid of an applicator, near the oral region 

of the sea cucumber. The microchip implantation process was followed up using a Logic E 

GE ultrasound apparatus, with a linear probe of 8 to 13 mhz to avoid insertion of the 

microchip in the intestine. After the application the animals were observed for six hours to 

verify retention of the microhcips, after six hours the animals were observed for seven days 

and counted the body expulsions of the microchips. A second experiment was conducted to 

verify the movement of the microchip inside the body of the animal, for both two groups of 

sea cucumbers with five replicates each, treatment without anesthesia and treatment with 

anesthesia, were placed on an X - ray plate and monitored the Every 10 min for 120 min using 

an X apparatus with KVP / ME 65, with filter for thoracic vessels and exposure time of 10 

seconds. Images were taken every 10 minutes, later with the help of Directiview DR® 

software the images were processed and analyzed. In the experiment 1 the treatment without 

anesthesia released the microchips in 2,448 min (+ 1,298.52), while the anesthesia treatment 

took 6,372 min (+ 3,544,82), with a statistical difference between them. It was observed that 

the mean velocity of the microchips in the anesthetized animals was 0.0708 mm / min (+ 

0.0095), while in the treatment without anesthesia we obtained an average velocity of 0.0633 

mm / min (+ 0.0131). Although velocities were similar differences were detected in the 



 

distance traveled by the microchip inside the body of the sea cucumber. The microchips 

covered 73.7% of the body of the sea cucumbers in 120 min in the treatment without 

anesthetic use, whereas in the anesthetic treatment it only covered 57.81% in the same time 

interval. Despite the innovative technique used in this research the process was not efficient in 

marking the sea cucumbers, since all the animals released the microchips after a seven day 

interval, however it was possible to evaluate the behavior of the animals in the presence of a 

foreign body Within its organisms, allowing the opening of several hypotheses, thus requiring 

more research. The methodology employed in this experiment opens the door to short term 

studies that require markings. 

 

Keywords: Tag. Holothuridea. Ecological studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os pepinos do mar pertencem ao filo Echinodermata, classe Holothuridea, possuindo 

aproximadamente 1.400 espécies descritas, destas, 77 espécies tem sido comercializadas ao 

redor do mundo (MERCIER, A., HAMEL, J.-F. 2013; PURCELL et al, 2011). A pesca de 

pepino do mar existe a séculos, onde teve início no mercado Chinês a aproximadamente 400 

anos atrás (CHEN, 2003; LOVATELLI et al., 2004; TORAL-GRANDA, 2008; PURCELL, 

2011; MERCIER, A., HAMEL, J.-F. 2013). Uma análise global revelou um alarmante alto 

índice de exploração e depleção de estoques pesqueiros de pepinos do mar, particularmente na 

região do Indo-pacífico (PURCELL et al, 2011).  

A alta demanda e os altos preços praticados na comercialização de “beche de mer” 

(corpo seco do pepino) tem provocado um aumento na exploração dos estoques ao redor do 

mundo (GIANASI et al, 2015), diversos autores tem defendido a ideia de que o pepino do 

mar tem se tornado uma dos principais pescados comercializados nos último 50 anos 

(FABYNYI, 2012; PURCELL, 2014; YANG et al., 2015; B. L. GIANASI et al, 2016). 

O volume total de capturas é um dado difícil de se obter por diversas razões, incluindo 

dificuldade na identificação das espécies, relatórios com dados de captura e peso 

inconsistentes, atividades de importação e exportação em vários países, diferentes formas de 

exportação do produto. Contudo tem sido estimado uma captura anual próxima a 100.000 

toneladas (PURCELL, 2012). 

Purcell et al (2008) sugere que o manejo das pescarias precisam ser embasados em 

informações mais consistentes como crescimento e movimento dos pepinos do mar. 

Estimativas confiáveis de  taxa de crescimento podem fornecer uma melhor compreensão de 

quão rápido estes animais passam de juvenis para adultos no ambiente natural. Estas 

estimativas são importantes por exemplo para se verificar o recrutamento das populações, a 

distribuição, a dispersão e quanto tempo reservas precisam ter para reconstituir uma nova 

população. 

As estimativas de taxas de crescimento e dispersão em animais marinhos são feitas 

usualmente com estudos de marcação e recaptura (PURCELL, et al 2008). O número alto de 

indivíduos precisam ser marcados, identificados individualmente de forma rápida e as 

marcações precisam ser retidas pelos organismos por longos períodos. Entretanto a maioria 

dos métodos de marcação e recaptura em pepinos do mar, falham devido a natureza corpo do 

animal que impede marcações eficientes, apresentando sucessos limitados e consideráveis 

inconvenientes (SLATER MJ, CARTON AG, 2010; UTHICK et al, 2004; UTHIKE e 
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BENZE, 2008). Estudos de retenção com diferentes tipos de marcadores em pepinos do mar 

da espécie Holothuria scabra indicaram que marcações com fios ou barras não são viáveis 

promovendo várias injúrias aos animais, contudo a utilização de microchips inseridos na 

cavidade celômica poderia se apresentar como alternativa viável (PURCELL et al, 2008). 

No Brasil a espécie de pepino do mar Holothuria grisea tem tomado destaque nos 

últimos anos devido a sua exploração comercial (HADEL et al, 1999; LEITE-CASTRO, 

2016) e potencial biotecnológico (SUN et al, 2008; MOURA et al, 2013; MELO et al, 2014). 

Mesmo sendo a espécie mais abundante na costa brasileira (TOMMASI, 1969; MENDES et 

al, 2006) poucos estudos foram desenvolvidos (LEITE-CASTRO, 2016) estando estes 

concentrados em estudos de densidade populacional (MENDES et al, 2006; DIAS, 2012). 

É unanime entre os autores a necessidade de implementação de medidas de manejo 

adequadas a realidade do Brasil, acompanhadas de estudos de tamanho de captura, e 

acompanhamento da pesca (FARIAS, 2012; LEITE-CASTRO, 2016; LEITE-CASTRO et al, 

2016; PONTE, 2017; SOUZA JUNIOR et al 2017). 

De ante do impacto ocasionado pela pesca de pepinos do mar no Nordeste do Brasil e 

da necessidade de coleta de informações que corroborem para o desenvolvimento de 

metodologias de manejo adequada, a presente pesquisa objetivou testar uma técnica de  

marcação de pepinos do mar utilizando microchip e reduzindo as injúrias das aplicações 

convencionais de marcadores. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Holotúrias (Holothuroidea) 

 

O filo Echinodermata compreende aproximadamente 7.000 espécies exclusivamente 

marinhas, distribuídas entre 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; HADEL et al., 1999). Os pepinos do mar, que 

pertencem a classe Holothuridea, estão entre os organismos mais importantes do filo e 

possuem aproximadamente 1.400 espécies descritas (MERCIER, A., HAMEL, J.F. 2013; 

PURCELL et al, 2011).   

Holotúrias são caracterizados por possuirem 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 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.  

 

2.2 Relevância económica dos pepinos do mar no mundo 

 

Embora a maioria dos bancos de dados relate que a pesca dos pepinos do mar não se 

caracteriza como uma atividade tradicional, grande parte das comunidades costeiras de todo o 

mundo dependem dessa pescaria como uma alternativa de renda extra (TORAL-GRANDA, 
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2008). A relevância dos pepinos do mar reside nas pescarias ao redor do mundo, sendo 

considerada secular e teve início no mercado Chinês a aproximadamente 400 anos atrás 

(CHEN, 2003; LOVATELLI et al., 2004; TORAL-GRANDA, 2008; PURCELL, 2011; 

MERCIER, A., HAMEL, J.-F. 2013). A Ásia é o maior consumidor global de pepinos do mar, 

possuindo uma alta demanda devido principalmente as suas propriedades medicinais 

(CLARKE, 2002; PURCELL et al, 2011). Pepinos do mar possuem 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 (MOURA et al., 2013; QI et al., 2007; TIAN 

et al., 2005).  

São normalmente vendidos pelas mais variadas faixas de preços nas farmácias, como 

um tônico geral para a saúde (FABINYI, 2012; TO AWL, 2012). Estes organismos podem ser 

ofertados em diferentes apresentações: vivo, fresco, resfriado, congelado, seco, defumado, 

desidratado etc (CONAND, 1990; 2001). Na culinária chinesa são comercializados como uma 

iguaria, sendo conhecido no mercado como “trepang”, palavra malaia que se refere ao pepino 

cozido, seco e/ou defumado ou “beche-de- mer” palavra francêsa da tradução em português 

bicho-do-mar (POH-SZE, 2004; CONAND, 1990).  

De acordo com Eriksson (2015) o Hub mundial de importação de pepinos do mar está 

localizado em Hong Kong, o que impulsiona os valores de comercialização deste produto, 

visto que são transportados por longas distâncias (CLARKE, 2004).  

 

2.3 Impacto da pesca de pepino do mar  

 

A alta demanda e os altos preços praticados na comercialização de beche de mer tem 

provocado um aumento na exploração dos estoques ao redor do mundo (B. L. GIANASI et al, 

2015), diversos autores tem defendido a ideia de que o pepino do mar tem se tornado uma dos 

principais pescados comercializados nos último 50 anos (FABYNYI, 2012; PURCELL, 2014; 

YANG et al., 2015; B. L. GIANASI et al, 2016). 

Em 2005 haviam cerca de 40 espécies de pepino do mar pescadas comercialmente 

(CONAND, 2006), já em 2008 foram listadas pelo menos 47 espécies (TORAL-GRANDA, 

LOVATELLI e VASCONCELLOS, 2008). Mais tarde, Purcell (2010) enumerou 66 espécies 

que são atualmente exploradas em várias regiões no mundo. Acredita-se que 77 espécies 

tenham sido comercializadas em 2011 (MERCIER, A., HAMEL, J.F. 2013; PURCELL et al, 

2011), envolvendo pelo menos 70 países (PURCELL, 2011). 
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Uma análise global revelou um alarmante alto índice de exploração e depleção de 

estoques pesqueiros de pepinos do mar, particularmente na região do Indo-pacífico. De 

acordo com Purcell et al (2011), 20% das pescarias estão em depleção, 38% super-explorada e 

14% completamente esgotadas. O mesmo autor afirma ainda que 27% destas pescarias 

ocorrem de forma ilegal. 

O volume total de capturas é um dado difícil de se obter por diversas razões, incluindo 

dificuldade na identificação das espécies, relatórios com dados de captura e peso 

inconsistentes, atividades de importação e exportação em vários países, diferentes formas de 

exportação do produto. Contudo tem sido estimado uma captura anual próxima a 100.000 

toneladas (PURCELL, 2012). 

Esta alta demanda tem provocado uma crescente exploração de espécies até então 

desconhecidas comercialmente ao redor do mundo (ANDERSON et al, 2011; SO et al, 2010; 

B.L GIANASI et al., 2016). O pepino Cucumaria frondosa por exemplo tem sido alvo de 

intensas explorações na região do Atlântico Norte (B.L GIANASI et al., 2016), no Brasil 

houve nos últimos anos um crescente aumento na pescaria da espécie H. grisea, que teve seu 

primeiro relato de consumo em 1999 (HADEL et al. 1999), Pontes (2017) descreveu a pesca 

de pepino do mar no Brasil, fazendo um levantamento completo dos principais impactos 

econômicos desta pescaria nas comunidades, mostrando uma relevância destes animais para 

economia de comunidades costeiras. 

A maioria das pescarias de pepinos do mar não estão regulamentadas e, há registros 

locais atuais que indicam preocupações sobre as explotações e declínios populacionais 

acentuados (ANDERSON, 2010). Um estudo realizado pela FAO (2010) apontou que o grave 

estado atual das populações de pepinos do mar em vários países, geralmente, pode ser 

atribuído a três grandes causas: a exportação desenfreada, a demanda cada vez maior do 

mercado e um manejo inadequado.  

Esta pescaria explota uma infinidade de espécies de pepinos do mar no mundo todo, 

onde muitas são comercializadas sem uma clara identificação taxonômica, ao mesmo tempo 

que, novas espécies estão sendo introduzidas no mercado, apesar da escassez de informações 

sobre ecologia, biologia, estado de populações e dados de capturas, visto que há pescarias que 

operam em locais remotos (PURCELL et al., 2016; ANDERSON, 2010; TORAL-GRANDA, 

2008; BAINE, 2004).  

Holoturias são extremamente vulneráveis a sobrepesca, pois possuem um baixo 

recrutamento, maturidade sexual tardia, altas longevidades, sucesso reprodutivo dependente 

de densidade e crescimento lento (UTHICKE et al, 2004), além disso a incapacidade de uma 
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fuga rápida faz com que populações de alta densidades quando identificadas por pescadores 

sejam completamente dizimadas (PURCELL et al, 2011). Para Mercier e Hamel (2009) 

baixas densidades de populações de pepinos implicam em falhas no período reprodutivo 

ocasionadas por falta de sincrônica na liberação dos gametas. 

Além da importância econômica, pepinos do mar possuem um importante papel 

ecológico. Por exemplo algumas espécies se enterram, oxigenando o sedimento (PURCELL et 

al, 2004), alguns Aspidochirodita consomem largas quantidades de sedimento (UTHICKE, 

1999) convertendo resíduos orgânicos e compostos nitrogenados para as algas (UTHICKE, 

2001; PURCELL et al, 2011). Hamel e Mercier (1998) removeram pepinos do mar de alguns 

sistemas e observaram uma queda na produção primária afetando diretamente a infauna do 

sedimento. 

 

2.4 Desafios do manejo das pescarias de pepinos do mar 

 

Fundamentalmente as principais barreiras para o manejo adequado da pescaria de 

pepinos do mar está nas lacunas de conhecimento biológico da maioria das espécies 

(LOVATELLI et al, 2004; PURCEL et al, 2011). Purcell et al (2008) sugere que o manejo 

das pescarias precisam ser embasados em informações mais consistentes como crescimento e 

movimento dos pepinos do mar. Estimativas confiáveis de  taxa de crescimento podem 

fornecer uma melhor compreensão de quão rápido estes animais passam de juvenis para 

adultos no ambiente natural. Estas estimativas são importantes por exemplo para se verificar o 

recrutamento das populações, a distribuição, a dispersão e quanto tempo reservas precisam ter 

para reconstituir uma nova população. 

As estimativas de taxas de crescimento e dispersão em animais marinhos são feitas 

usualmente com estudos de marcação e recaptura (PURCELL, et al 2008). O número alto de 

indivíduos precisam ser marcados, identificados individualmente de forma rápida e as 

marcações precisam ser retidas pelos organismos por longos períodos. A dificuldade na 

marcação de pepinos do mar está atribuída a elasticidade do corpo e falta de estruturas rígidas, 

alta probabilidade de expulsão do marcador e ocorrências comuns de infecção e necrose ao 

redor da área de aplicação (SHIELL GR, 2006; CONAND C, 199). Vários estudos ecológicos 

tem sido conduzidos em um esforço de manejo e conservação (ANDERSON et al, 2011; 

HAMEL e MERCIER, 1996; SO et al, 2010; MACTAVISH et al, 2012; LEITE-CASTRO, 

2016). Contudo, a ausência de uma metodologia eficiente que permita a marcação de pepinos 

do mar impede o desenvolvimento de estudos de captura e recaptura, que podem prover uma 
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chave de informações biológicas importantes (GIANASI, et al, 2015). O desenvolvimento de 

uma técnica de marcação efetiva minimiza as injúrias causadas aos indivíduos, permitindo 

uma alta taxa de retenção dos marcadores (CIECIEL et al, 2009; SHIELL GR, 2006). 

Atualmente marcações e nível molecular são as mais utilizadas para o 

desenvolvimento de estudos populacionais com pepinos do mar (PURCELL et al, 2006; 

PURCELL e BLOCKMANS 2009), contudo são impraticáveis para estudos de curto período 

de tempo, devido ao seu alto custo e o tempo necessário para realização de monitoramento 

(PRIMAVERA e CABALLERO, 1992; UTHICKE e BENZIE, 2002; UTHICKE e 

PURCELL, 2004). Alternativamente marcações químicas tem sido desenvolvidas, onde as 

estruturas de carbonato de carbonato de cálcio dos ossículos são expostas a tetraciclina 

promovendo fluorescência quando expostas (PURCELL, BLOCKMANS, NASH, 2006; 

PURCELL, 2012). Entretanto esta técnicas são caras, complexas e não promovem 

identificações únicas dos animais. O uso de marcações químicas podem ainda provocar 

reações tóxicas, especialmente em juvenis (PURCELL, BLOCKMANS, NASH, 2006, 

PURCELL, 2012). Algumas pesquisas tem demonstrado que marcações químicas podem ser 

ineficazes quando utilizadas em espécies de ambientes polares e temperados, devido 

principalmente da dependência de fluorescência a temperatura (PURCELL e BLOCKMANS 

2009). 

 

2.5 Marcação com microchip 

 

Estudos de retenção com diferentes tipos de marcadores em pepinos do mar da espécie 

H. scabra indicaram que marcações com fios ou barras não são viáveis, pois promovem várias 

injúrias aos animais, contudo a utilização de microchips inseridos na cavidade celômica 

poderia se apresentar como alternativa viável (PURCELL et al, 2008).  

Microchips tem sido utilizado com sucesso em vertebrados e mais recentemente 

expandido para invertebrados marinhos (WOODS e JAMES 2005; SONNERNHOLZNER et 

al. 2010; WILSON, 2011). A aplicação de microchips na atividade celômica do ouriço do mar 

Strogylocentrotus droebachiensis, foi associada a um baixo crescimento, índice gonadal e 

taxas de sobrevivência quando comparado ao controle (LAUZON-GUAY J, SCHEIBLING 

RE, 2008).  

Testes realizados com pepinos do mar das espécies H. whitmaei e Actinopyga miliaris 

mostraram uma baixa taxa de retenção dos microchipes (PURCELL et al, 2008). Contudo 

experimentos conduzidos com o pepino do mar C. frondasa mostram uma retenção de até 
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80% por um período de 140 dias (KIRSHENBAUM et al, 2006) e de 42% depois de 300 dias 

(GIANASI et al, 2015).  

Alguns autores defendem que mais estudos envolvendo metodologias de marcação 

com microchips de forma a reduzir injúrias aos animais e principalmente que promova uma 

alta retenção dos microchips são de grande importância (SHIELL, 2006; CIECIEL, PYPER e 

ECKERT, 2009). Nessas análises, as altas taxas de retenção de etiquetas são determinantes da 

identificação precisa (AMSTRUP et al. 2006) 

 

2.6 O impacto da pesca de pepino do mar no Brasil 

 

No Brasil a espécie de pepino do mar H. grisea tem tomado destaque nos último anos 

devido a sua exploração comercial (HADEL et al, 1999; LEITE-CASTRO, 2016; PONTES 

2017) e potencial biotecnológico (SUN et al, 2008; MOURA et al, 2013; MELO et al, 2014). 

Mesmo sendo a espécie mais abundante na costa brasileira (TOMMASI, 1969; MENDES et 

al, 2006) poucos estudos foram desenvolvidos (LEITE-CASTRO, 2016) estando estes 

concentrados em estudos de densidade populacional (MENDES et al, 2006; DIAS, 2012). 

Entretanto em 2017 foi realizado o primeiro estudo caracterizando a importância 

econômica do pepino do mar H. grisea na costa do nordeste brasileiro (PONTE, 2017). De 

acordo com Ponte a pesca desta espécie ocorre no Brasil desde 1996, conduzidas 

principalmente por asiáticos, com um esforço de pesca de aproximadamente 200 mil 

indivíduos por ano gerando uma receita para a comunidade que varia entre R$ 23.529,20 e 

R$ 40.973,40 anualmente. Segundo Souza Junior et al (2017) entre 2009 e 2015 houve um 

decréscimo de 98,7% da população de pepino do mar no Nordeste do Brasil em virtude da 

pesca desenfreada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de coleta 
 

Foram coletados 100 pepinos do mar adultos da espécie H. grisea em um recife de 

arenito (Figura 1) localizado em Bitupitá (Barroquinha, Ceará, Brasil). A coleta foi autorizada 

pelo Instituto Chico Mendes de conservação e biodiversidade – Ministério do Meio 

Ambiente/MMA (autorização número 22741-1). Após a coleta os animais foram 

condicionados em caixas plásticas contendo apenas algas arribadas e levados até o ponto de 

apoio localizado a 5 minutos do local de coleta. Os animais foram então aclimatados em um 

tanque de 1.000 L contendo água do mar filtrada em filtro de cartucho de 15 µc e filtro UV 

por 24 horas. Após as 24 horas de aclimatação os animais foram acondicionados em sacos 

duplos com volume útil de 10 L contendo 2/3 de oxigênio puro para realização do transporte. 

Foi utilizada uma densidade 0,5 animais/L por saco. Após a acomodação dos pepinos nos 

sacos os mesmos foram lacrados com ligas e organizados em caixas de isopor, três sacos por 

caixa, e então transportados até o Centro de Biotecnologia em Aquicultura – Fortaleza – CE.  

Figura 1 – Recife localizado na praia de Bitupitá – Barroqunha – CE. 
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3.2 Quarentena 
 

Imediatamente após a chegada dos pepinos os mesmos foram avaliados para verificar 

se ainda estavam vivos e posteriormente acondicionados em um sistema de recirculação de 

900 L. O sistema de recirculação foi composto por filtro biológico, filtro mecânico, skimmer, 

fluxo de 4.000 L/h e fotoperíodo natural com intensidade luminosa de aproximadamente 

3.000 Lux. Rochas marinhas artificiais foram adicionadas dentro dos tanques afim de prover 

abrigo aos pepinos. Após inserção dos animais nos tanques os mesmos passaram por um 

período de 40 dias nos sistema antes de serem utilizados para o experimento. Durante o 

período de quarentena os pepinos foram alimentados com Algamac® e areia úmida do mar 

(coletado em Bitupitá). 

 

3.3 Experimento 1 – Microchipagem dos animais 
 

O experimento foi constituído por dois tratamentos (n=20 cada). Apenas os maiores 

pepinos foram utilizados, com média de 12 + 5,8 cm, apresentando uma relação de 1,2/10 em 

relação ao microchip (Figura 2). Os animais foram distribuídos em quatro tanques de 100 L  

com 10 animais cada. O experimento foi dividido em: Tratamento 1 – aplicação de microchip 

sem utilização de anestésico (TSA); Tratamento 2 – aplicação de microchip com anestésico 

(TCA). No primeiro tratamento (TSA), os pepinos do mar foram marcados dorsalmente na 

parede do corpo, com uma aplicação longitudinal próximo a boca utilizando-se um aplicador 

para microchip agulhado. O segundo tratamento (TCA) consistiu em anestesiar os animais 

utilizando eugenol® conforme protocolo estabelecido por Santana (2014), após a anestesia os 

animais foram então submetidos ao processo de microchipagem semelhante ao TSA e então 

condicionados em uma água do mar corrente para retirada do efeito da anestesia. O processo 

de implante do microchip foi acompanhando utilizando um aparelho ultrassom Logic E GE, 

com sonda linear de 8 a 13 mhz para evitar a inserção do microchip diretamente no intestino.  

Após o implante os pepinos do mar foram monitorados por 18 horas seguidas no 

intuito de verificar eviscerações e lesões e outros comportamentos morfológicos. Os registros 

de comportamento foram efetuados utilizando uma câmera Canon EOS 60D, com lentes EF-S 

18 a 200 mm IS. Após as oito horas os animais foram então monitorados três vezes ao dia 

durante dez dias para verificação de anormalidades e analise de ocorrência de expulsão do 

microchip. 
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Figura 2 - foto demonstrando a relação entre os tamanhos do microchip e do pepino do mar. 

 

3.3 Experimento 2 – Acompanhamento da movimentação do microchip no corpo do 
pepino do mar 
 

O experimento dois teve como objetivo visualizar a movimentação do microchip no 

corpo do animal após o implante do microchip. Para tanto foram repetido os tratamentos do 

experimento 01 utilizando 10 animais no total, sendo cinco com anestesia e cinco sem 

anestesia. Logo após o implante os animais foram então submetidos a seções de radiografia 

utilizando o equipamento de raio X com KVP/ME 65, com filtro para vasos torácicos e tempo 

de exposição de 10 segundos. Foram tiradas imagens a cada 10 minutos, posteriormente com 

o auxílio do software Directiview DR®, foram mensurados as distâncias percorridas pelo 

microchip no corpo do pepino do mar. A velocidade de movimentação do microchip foi 

calculada dividindo o tempo pelo espaço que o mesmo percorreu dentro do corpo do animal. 

 
3.4 Estatísticas 
 

Devido a natureza intervalar da variável de interesse (tempo até o microchip ser 

liberado), foi utilizado um modelo de análise de sobrevivência. Posteriormente foram 

construídas as curvas de sobrevivência estimada pelo método de Kaplan-Meier (FSE), que 
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informa a probabilidade do microchip ser liberado pelo corpo do individuo após um tempo t, 

para cada um dos grupos de interesse. 

Em seguida foi utilizado o modelo de Cox para riscos proporcionais (COLOSIMO e 

GIOLO, 2006) com distribuição Weibull.  

 

𝑆 𝑡 x = exp  
𝑡

109,54

!,!" !"# (!,!" !)

, 

Com x = 1 se o individuo é do grupo Sem anestesia e x = 0 se o individuo é do grupo 

Com anestesia. Os gráficos e modelo foram produzidos usando o programa estatístico R (R 

Core Team, 2017). Para o ajuste do modelo foi utilizado o pacote icenReg (ANDERSON-

BERGMAN C, 2017) disponível no CRAN do R. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Aplicação do microchip 

 

Foi observada uma maior facilidade de aplicação do microchip nos animais que 

não estavam anestesiados devido a ausência de rigidez da parede do corpo (Figura 3), 

enquanto os animais que não receberam anestesia apresentaram uma parede rígida 

dificultando a inserção do aplicador de microchip. 

 

Figura 3 - Sequência de imagens na aplicação do microchip no pepino do mar 

Holothuria. grisea. 

 

 

 Durante o processo de aplicação do microchip foi observado que os animais que não 

estavam submetidos a anestesia apresentaram enrugamento da pele no local da aplicação, 

sugerindo desta forma injúrias. Os danos causados pela agulha aplicadora na pele do animal 

foram observados no ultrassom tanto em animais anestesiados quanto em animais não 

anestesiados (Figuras 4 e 5). O rastro da agulha do aplicador foi melhor visualizado quando os 

animais estavam relaxados, isto provavelmente ocorreu devido a baixa contração muscular, 

resultante do eugenol®. 
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Figura 4 - Imagem de ultrassonografia após aplicação do 

microchip em pepino do mar anestesiado. Reta vermelha indica o 

rastro da agulha do aplicado, enquanto a reta azul indica o 

microchip. 

 

Figura 5 - Imagem de ultrassonografia após aplicação do 

microchip em pepino do mar não anestesiado. Seta vermelha 

indica o rastro da agulha do aplicado, enquanto a seta azul indica 

o microchip. 

 

O processo de ultrassonografia se mostrou bastante eficiente para se verificar a 

presença do microchip, assim como os danos causados pela aplicação. Entretanto foi 



 
28 

necessária uma grande manipulação dos animais o que pode ter contribuído para a expulsão 

dos microchips. Todos os animais apresentaram danos na aplicação, contudo após 20 minutos 

não foi possível observar injúrias ocasionada pela aplicação. 

 

4.2 Retenção do microchip 

 

A permanência do microchip no corpo dos indivíduos foi verificada em diversos 

momentos. A primeira verificação ocorreu após 18 horas do início do experimento, a segunda, 

após 24 horas do início do experimento (Tabela 1). Foi possível perceber que o microchip não 

permanecia em 4 indivíduos após 18 horas, entretanto os dados não informam em qual 

momento o  microchip deixou o corpo, podendo ser em qualquer instante dentro do intervalo 

0 horas e 18 horas (0,18 horas). Isto mostra a natureza da variável de interesse, a qual 

apresenta uma censura intervalar (COLOSIMO e GIOLO, 2006).  

 

Tabela 1 – Horário de liberação dos microchips em relação aos tratamentos.  

T 
(minutos) 

Nº de indivíduos  
TSA TCA 

1080 4 - 
1440 3 2 
2160 5 3 
2880 5 1 
5040 3 2 
5760 - 2 
7200 - 4 
8160 - - 
9240 - - 

10800 - 6 
TOTAL 20 20 

 

 Foi possível observar no experimento 1 que todos os animais liberaram os microchips 

após dez dias, entretanto ocorreu uma tendência de retardamento na liberação do microchip 

quando os animais foram submetidos a uma anestesia antes da aplicação com uma média de 

tempo até a liberação do microchip de 6.372 + 3.544,82 min, enquanto no tratamento em que 

os animais que não receberam anestesia a média de liberação do microchip foi de 2.448 + 

1.298.52 min (Gráfico 1). No TSA, 100% do animais liberam os microchips em cinco dias de 

experimento, enquanto que no TCA os animais iniciaram a liberação do microchip apenas no 

dia 2, após cinco dias 40% dos animais no TCA liberaram o microchip. Com dez dias de 
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experimento todos os animais haviam liberados o seus microchips. Os microchips expulsos do 

corpo eram facilmente encontrados no centro do tanque de cultivo. 

 

Gráfico 1 – Intervalo de tempo em que o microchip deixou o corpo em cada indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este gráfico, podemos ver que o microchip deixou o corpo do individuo 01 entre 

18 e 24 horas do início do experimento. Por outro lado, os últimos seis microchips foram 

liberados pelos corpos dos indivíduos entre 156 e 180 horas após do início do experimento. 

Que em dias correspondem a, 6 dias e meio e 7 dias e meio, respectivamente.  

A aplicação do microchip não afetou o comportamento dos animais durante o período 

do experimento, os mesmos se alimentaram normalmente e mostraram pele saudável com 

espículas eretas durante os dez dias de cultivo (Figura 6). 
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Figura 6 - Imagem demonstrando a saúde do animal. Não foram observados danos no local de 

aplicação do microchip. 

 

4.3 Movimentação do microchip no corpo do pepino do mar 

 

A velocidade média do microchip dentro do corpo do pepino do mar foi de 0,0633 

+ 0,0131 mm/min para o tratamento TSA, enquanto o tratamento TCA apresentou velocidade 

média de 0,0708 + 0,095 mm/min. Não foram encontradas diferenças significativas entre as 

médias de velocidade, entretanto ao observarmos os gráficos 2 e 3 verificamos uma tendência 

de retardo inicial na movimentação do microchip nos animais anestesiados. Enquanto nos 

animais sem anestesia, os 30 primeiros minutos apresentam o maior pico de movimentação 

com tendência de depleção, os animais anestesiados apresentam um perfil oposto, com 

latência na movimentação apresentando aceleração crescente atingindo o seu pico com 

noventa minutos. O processo de latência ocorre provavelmente devido ao efeito do anestésico, 

após 30 minutos os animais não apresentavam mais resquícios de estarem anestesiados, o que 

poderá ter provocado uma maior aceleração do microchip.  
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Gráfico 2 - Movimentação do microchip nos animais do tratamento TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Movimentação do microchip nos animais do tratamento TSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os microchips foram facilmente visualizados no raio X (Figura 7), mostrando a 

eficiência desta técnica em acompanhar a marcação, entretanto é necessário que haja um 

manuseio constante dos animais o que pode ter interferido na retenção do microchip. Além 

dos microchips foi possível visualizar o anel de calcário presente na região oral, estrutura 

utilizada para auxiliar na alimentação dos animais e presença de bolsas de ar no localizadas 

provavelmente no intestino dos animais. Em alguns animais foi possível observar mancas 

brancas, provavelmente acúmulo de cálcio devido as espículas. 
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Figura 7 -  Raio-X do pepino do mar Holothuria grisea onde demonstra com clareza o 

microchip implantado, o anel de calcário e bolsas de ar 

    

 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os tratamentos na distância 

percorrida pelo microchip dentro dos animais, enquanto nos animais do TSA o microchip 

percorreu em média 73,7% + 13,07% do corpo do animal, no tratamento TCA o microchip 

percorreu 57,81% + 11,73% (Tabela 2). Ao compararmos o tempo de liberação dos 

microchips entre os experimentos 1 e 2 é possível notarmos uma redução de 1.152 minutos no 

tratamento TSA e de 4.284 minutos no tratamento TCA. Essa diferença provavelmente 

ocorreu devido a intensa manipulação do animal no experimento 2. 

  
Tabela 2 – Dados da movimentação do microchip nos pepinos do mar. T.L = Tempo de 
liberação dos microchips 

Tratamentos T.L. (Min) Velocidade média % percorrido 
Média D.P Média D.P Média D.P 

TCA 2088 820,93 0,071 0,010 57,81 11,73 
TSA 1296 197,18 0,063 0,013 73,68 13,06 

Anel calcário 

Bolsas de ar 

Microchip 

2 cm 
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 Foi possível observar pelo raio X  uma movimentação oscilatória do microchip 

dentro do corpo do animal, podendo o microchip se posicionar de três maneiras distintas, 

45º, 90º e 180º, conforme figura 8. É provável que a posição do microchip influencie no 

tempo de liberação, pois foi observado que quando o microchip se posicionava em 90º 

apresentava uma velocidade média de 0,45 + 0,29 mm/min, na posição de 45º uma 

velocidade média de 0,93 + 0,46 mm/min e na posição de 180º uma velocidade média de  

1,02 + 0,36 mm/min. Entretanto não foram verificadas diferenças estatísticas entre estes 

tempos.   

 

Figura 8 – Raio-X do pepino do mar com intervalo de tempo de 10 minutos entre as imagens, 

demonstrando a diferença do posicionamento do microchip no corpo do animal. A) chip em 

45º; B) chip em 180º; C) chip em 90º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A movimentação do microchip ocorre provavelmente devido as ações musculares dos 

animais, a posição de 45º ocorreu em média em 48% das imagens, enquanto as posições de 

90º e 180º ocorreram 20% e 30%, respectivamente. Foi verificado que durante os 30 

primeiros minutos dos animais anestesiados o microchip mudou sua posição em apenas 15% 

das imagens de raio-X, provavelmente ocasionando o retardo na movimentação que pode ser 

observado no gráfico 2. Já no tratamento sem anestesia a presença de chips em 45º foi 

observado em apenas 45% das imagens o que pode ter acelerado a liberação do microchip. 

 

 

 

A B C 
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4.4 Modelagem estatística 

 

Como foi dito anteriormente, dada a natureza intervalar da variável de interesse, 

denominada aqui de: T = Tempo até o microchip ser liberado pelo corpo dos indivíduos, um 

modelo de análise de sobrevivência foi aplicado para fornecer um ajuste razoável aos dados. 

O Gráfico 04 mostra as curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier, 

onde O eixo x apresenta o Tempo em horas e o eixo y apresenta a Função de Sobrevivência 

Estimada (FSE). Ela nos informa a seguinte probabilidade: Prob (T>t), isto é, denota a 

probabilidade do microchip ser liberado pelo corpo do indivíduo após um tempo t, para cada 

um dos grupos de interesse. Pela Figura abaixo, nota-se que a curva em vermelho (TCA) não 

se cruza com a curva em preto (TSA) e, além disto, sempre é superior. Isto mostra que a 

probabilidade estimada do microchip permanecer no corpo de indivíduos do grupo Com 

anestesia é sempre maior que no grupo Sem anestesia.  

 

Gráfico 04 – Curvas da Função de Sobrevivência Estimada (FSE): Porb (T>t), denota a 

probabilidade do microchip ser liberado pelo corpo do pepino do mar após um tempo t, para 

cada um dos grupos de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação do modelo de Cox (curvas com linhas tracejadas) para riscos 

proporcionais com distribuição Weilbull no modelo de Kaplan-Meier (linhas contínuas) 

permitiu avaliar o risco do microchip deixar o corpo do pepino do mar (Gráfico 05). 
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Gráfico 05 – Função de sobrevivência estimada em relação as horas com aplicação do modelo 

de Cox, representando o risco do microchip deixar o  corpo do pepino do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos, foi observado 

se o valor 0 pertence ao intervalo de confiança estimado (Tabela 3). Além disso, pela tabela 

abaixo, verificamos que todos os parâmetros são significativos, pois apresentam valores P 

muito baixos via o teste de Wald. 

 

Tabela 3 – Ajuste do modelo de Cox para riscos proporcionais em com distribuição Weibull. 

                    Estimativa Erro Padrão Valor Z Valor P 
log(α) = log(Forma)  0,6693 0,1417 4,725 < 0,0001 
log(σ) = log(Escala) 0,6960 0,1195 39,320 < 0,0001 
β = Fator: Sem Anestesia 2,1940 0,4694 4,673 < 0,0001 

 

Valores positivos de β contribuem para o aumento do risco, e no nosso caso, o risco é 

o microchip deixar o corpo. Portanto, o fato de não ser anestesiado aumenta o risco de o 

microchip ser expelido. Além disto, parâmetro β é melhor interpretado em termos de sua 

exponenciação,  exp (β), o qual é a taxa de falha relativa no tempo t. Neste caso, podemos 

dizer que risco do microchip sair do corpo de um animal Sem anestesia é aproximadamente 9 

(nove) vezes o risco do microchip sair do corpo de um animal Com anestesia, pois exp (β)= 

exp (2,1940) = 8,97. Quando estimamos o intervalo de 95% de confiança no modelo de Cox 

na distribuição Weibull (Gráfico 06), percebemos que os intervalos não se cruzam, 

enfatizando a diferença entre os grupos do tratamento. 
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Gráfico 06 - Modelo de Cox para riscos proporcionais com distribuição Weibull estimadas 

com seus respectivos intervalos com 95% de confiança.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observe que a probabilidade do microchip permanecer no corpo após 2 dias no grupo 

TSA é muito baixo (Tabela 4), próximo de 0,17. Por outro lado, a probabilidade do microchip 

permanecer no corpo após 2 dias no grupo TCA é 0,82. 

 

Tabela 4 – Probabilidade  do microchip deixar o corpo após t horas (dias) em cada um dos 

grupos. 

Tempo (t) Prob(T > t) 
Dias Horas TSA TCA 
1 24 0,6298 0,9497 
2 48 0,1669 0,8191 
3 72 0,0192 0,6436 
4 96 0,0010 0,4617 
5 120 0,0000 0,3028 
6 144 0,0000 0,1816 
7 168 0,0000 0,0998 
8 192 0,0000 0,0502 
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5 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo forneceu informações valiosas quanto a marcação de holoturideas 

com microchips em condições de laboratório. A maioria dos estudos de marcação em 

equinodermatas avalia a eficiência pela retenção do microchip no corpo do animal 

(HARRIOT 1980; KIRSHENBAUM et al. 2006; SHIELL, 2006; CIECIEL et al. 2009; 

PURCELL e BLOCKMANS, 2009; PURCELL et al. 2012; RODRÍGUEZ-BARRERAS et 

al. 2014; GIANASI et al, 2015; RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016).  

De acordo com Gianasi et al (2015) o implante do microchip na base dos tentáculos 

mostra uma maior taxa de retenção entre 84 - 92% nos primeiros 30 dias e entre 42 - 68% 

depois de 10 meses na espécie C. frondosa. Entretanto em nossos estudos percebemos qua a 

aplicação do microchip na região oral não apresentou o mesmo efeito, visto que os microchips 

foram expulsos em até oito dias. Note-se que C. frondosa pertence à ordem Dendrochirotida; 

Possui 10 Tentáculos orais, que são totalmente estendidos na coluna de água durante a 

alimentação por suspensão (HAMEL e MERCIER, 1998). Enquanto o pepino do mar H. 

grisea pertencem à ordem Aspidochirotida, portanto se alimentam com tentáculos orientados 

para o substrato o que porvavelmente dificulta a retenção do tag. Para Gianasi et al (2015) o 

tamanho das vesículas do tentáculo provavelmente será a variável mais importante na 

determinação do sucesso (persistência) dos microchips em várias espécies e tamanhos de 

pepinos de mar. 

Já foi demonstrado que as taxas de retenção de microchips apresentam alta 

variabilidade entre os equinodermos e essa variabilidade parece ser espécies específico 

(RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016). Por exemplo, no ouriço-do-mar Diadema 

antillarum, a retenção observada do microchip foi de 33% (RODRÍGUEZ-BARRERAS e 

SABAT 2015) em comparação com 100% no echinoid Tripneustes ventricosus 

(RODRÍGUEZ-BARRERAS e SONNENHOLZNER 2014). No entanto, a maioria dos 

estudos sugere uma baixa retenção de tags em holothurians (PURCELL et al., 2008; 

RODRÍGUEZ-BARRERAS et al. 2014). 

O tempo de retenção do presente estudo foi semelhante ao encontrado para as espécies 

Actinopyga miliaris e H. whitmaei (PURCELL SW, AGUDO NS, GOSSUIN H; 2008) e H. 

grisea (RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016). Entretanto estudos desenvolvidos com o C. 

frondosa mostraram uma retenção de 65% depois de 140 dias (KIRSHENBAUM et al, 2006) 

e 68% após 300 dias (GIANASI et al, 2015). As baixas taxas de retenção encontradas neste 

experiemnto pode ser resultado de uma questão de escala do microchip em relação ao corpo 
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do animal. Gianasi et al (2015) relata que os microchips de 8mm que mostraram eficiência na 

marcação de C. frondosa, não foram eficientes quando estes animais apresentaram 

comprimento do corpo contraído menor que 10 cm. 

 Alguns autores relatam reações do sistema imunológico de pepinos do mar, 

descrevendo o processo de absorção que termina na rejeição do microchip sem efeitos 

colaterais para os animais (RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016), entretanto efeitos 

imunológicos negativos já foram relatados em crescimento e sobrevivência em pepinos de 

mar etiquetados com T-bars (CONAND, 1991; PURCELL et al., 2006). Os resultados do 

experimento 1 mostraram pela primeira vez o processo de reação interna do animal na 

tentativa de liberar o microchip. Autores afirmam que quando o implante ocorre próximo aos 

tentáculos, o anel de calcário presente nesta região retem por maior tempo o microchip 

(GIANASI et al, 2015), entretanto as imagens de raios-x mostraram que o tag não só é 

absorvido como relatam as referências (HARRIOT 1980; KIRSHENBAUM et al. 2006; 

SHIELL, 2006; CIECIEL et al. 2009; PURCELL e BLOCKMANS, 2009; PURCELL et al. 

2012; RODRÍGUEZ-BARRERAS et al. 2014; GIANASI et al, 2015; RODRÍGUEZ-

BARRERAS et al, 2016), mas também realiza um movimento ocilatório facilitando que o 

mesmo seja expulso do corpo do pepino do mar. 

 Alguns relatos na literature demosntram que a marcação externa do tipo T-bars ou 

químicas pode induzir a erros em estudos de crescimento ou movimento devido aos efeitos 

negativos ocasionados pela marcação (OLSON E NEWTON, 1979; CONAND, 1991; 

PRIMAVERA  e CABLLERO, 1992; HAGEN, 1996; SHIELL, 2006; KIRSHENBAUM et 

al. 2006; PURCELL SW, AGUDO NS, GOSSUIN H; 2008; LAUZON-GUAY e 

SCHEIBLING, 2008; CIECIEL, PYPER e ECKERT, 2009; PURCELL e BLOCKMANS, 

2009). Os resultados obtidos na ultrassonografia comprovam a capacidade de recuperação dos 

pepinos do mar após o implante do microchip, visto que as injúrias ocasionadas pela agulha 

de aplicação desapereciam completamente após 10 min, corroborando com os dados 

encontrados na literatura que afirmam que o uso de microchips aparentemente não ocasiona 

efeitos negativos nos animais (PURCELL SW, AGUDO NS, GOSSUIN H; 2008; GIANASI 

et al, 2015; RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016). Por outro lado, um estudo com o ouriço-

do-mar verde Strongylocentrotus droebachiensis mostrou que os microchips na cavidade 

coelômica resultaram em menores taxas de alimentação, crescimento, movimento, produção 

gonadal e sobrevivência [HAGEN, 1996; KIRSHENBAUM et al. 2006). 

 O uso de anestesia no processo de marcação com micorchips em pepinos do mar 

representa uma clara vantagem em comparação aos processos tradicionais, visto que o 
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tratamento com anestesia apresentou uma maior retenção quando comparado ao tratamento 

sem anestesia. No entanto a retenção não foi permanente impedindo o uso do protocolo para 

estudos de longa duração. Após o manuseio dos animais foi observado no tratamento sem 

anestesia luxações e inchaços no local da aplicação, comportamento semelhenta relatado por 

Gianasi et al (2015), entretanto as marcas de injúrias desapareceram em poucos minutos. Já 

no tratamento com anestesia não foi observado nem uma formação de luxação o 

enrrugamento do animal, sugerindo um protocol menos estressante. A movimentação do 

microchip dentro do corpo do animal indica que o H. grisea reconheceu a existência de um 

invasor, microchip, e eventualmente eliminou-a através do sistema digestivo.  

 Apesar de não ser o mais eficiente a longo prazo, o uso de microchips pode ser uma 

metodologia muito confiável nos primeiros sete dias, tornando-se útil para estudos de curto 

prazo, sendo um dos mais fáceis de se utilizar (RODRÍGUEZ-BARRERAS et al, 2016), As 

tags PIT apresentam uma série de vantagens em relação a outras técnicas de marcação 

testadas até agora; principalmente, eles são identificadores únicos que podem ser 

repetidamente lidos com um mínimo de perturbação (incluindo embaixo da agua). Enquanto 

eles são mais caros do que algumas das outras tags, eles também são reutilizáveis (GIANASI 

et al, 2015). 

  

6 CONCLUSÃO 

 

A retenção de marcadores em pepinos do mar ainda é um grande desafio que 

precisa ser explorado no intuito de permitir o desenvolvimento de estudos de rastreabilidades 

que gerem resultados a longo prazo. O presente trabalho mostrou a eficiência do uso de 

anestésico eugenol para auxiliar a marcação de pepinos do mar Holothuria grisea com 

microchips. Mesmo havendo uma probabilidade de retenção nove vezes maior nos animais 

anestesiados em relação aos animais não anestesiados este tempo ainda é curto para estudos 

populacionais. Entretanto a metodologia pode ser aplicada para processos de indução a 

reprodução, afim de verificar animais mais produtivos, rastrear os animais que desovaram e 

desenvolvimento de estudos rápidos. 
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7 CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo mostra um avanço na marcação por microchipagem de pepinos 

do mar, permitindo a aplicação desta metodologia em espécies que naturalmente apresentam 

uma maior retenção do microchip. Foi possível, com uso do raio-X, ver o comportamento 

fisiológico dos animais na tentativa de expulsar o objeto estranho, microchip, do corpo, 

fazendo com que o mesmo tenha movimento oscilatórios. Esta demonstração explica porque 

os processos de marcação michochips em pepinos do mar são tão complexos, impelindo o 

desenvolvimento de novos estudos com adaptações da metodologia no intuito de aumentar a 

permanência do marcador no corpo do animal. 
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