
RESUMO 

 

Apesar da procura global de produtos alimentares aquáticos ter aumentado, as 

capturas de pescado estabilizaram e as principais zonas de pesca aproximaram-se do  

potencial máximo de sustentabilidade. O aumento da procura de pescado não poderá 

portanto ser unicamente suportado pela pesca. A colheita de espécies marinhas 

ornamentais tem também crescido exponencialmente. Assim, a aquacultura poderá 

contribuir significativamente para o aumento da oferta de pescado e ornamentais. No 

entanto, necessitamos de desenvolver e melhorar  protocolos de cultivo de modo a 

aumentar a produtividade. Apesar do progresso da indústria de aquacultura, ainda 

existem alguns constrangimentos ao cultivo de espécies marinhas: (1) qualidade larvar 

variável; (2) incapacidade de fornecer presas com tamanho e perfil nutricional 

apropriado às larvas; (3) desconhecimento das condições ideais de cultivo; (4) 

raridade de protocolos de cultivo à escala comercial. O objectivo principal deste 

trabalho foi contribuir para o desenvolvimento e melhoramento de protocolos de 

cultivo usando a análise de ácidos gordos e a modelação como ferramentas para: (1) 

determinar os requisitos em ácidos gordos das larvas; (2) avaliar a necessidade de 

enriquecimento da presa para cumprir os requisitos nutricionais das larvas; (3) 

optimizar procedimentos de enriquecimento de naúplios de Artemia sp. manipulando 

factores abióticos de modo a melhorar o perfil de ácidos gordos, e reduzir as taxas de 

crescimento dos naúplios (se necessário) e mortalidade durante o enriquecimento; (4) 

desenvolver protocolos de cultivo que melhorem a sobrevivência e crescimento de 

larvas e juvenis, encurtem a duração do cultivo e aumentem o sincronismo de 

metamorfose e a produtividade, optimizando os factores abióticos e bióticos através 

de modelação; (5) desenvolver modelos preditivos que combinem o efeito de factores 

abióticos e bióticos na sobrevivência e crescimento de larvas e juvenis, com as 

características da unidade de aquacultura e parâmetros económicos, que contribuam 

para aumentar o lucro. Foram usados casos-estudo para demonstrar as vantagens do 

uso da análise de ácidos gordos e modelação como ferramentas para desenvolver e 

melhorar protocolos de aquacultura. Os dados foram obtidos a partir de literatura e 

trabalho experimental desenvolvido.  

O perfil de ácidos gordos dos ovos recentemente desovados indicam-nos a 

história natural das espécies, e ecologia alimentar e habitat dos adultos. Para espécies 



com potencial para a aquacultura e ecologia relativamente desconhecida, o perfil de 

ácidos gordos dos ovos poderá fornecer informação valiosa para desenvolver uma dieta 

para os reprodutores semelhante à dieta natural, nomeadamente no seu conteúdo em 

ácidos gordos essenciais, contribuindo assim para o melhoramento da qualidade dos 

ovos e larvas. O perfil de ácidos gordos dos ovos poderá igualmente permitir inferir 

qual o habitat preferido da espécie, contribuindo para melhorar as condições de 

estabulação dos reprodutores (tamanho e forma do tanque e necessidade de substrato). 

Uma dieta de composição nutricional semelhante à dos ovos deverá ser também 

adequada para as larvas aquando do ínicio da alimentação exógena, contudo, só alguns 

ácidos gordos são consumidos durante a embriogénese. Colocámos a hipótese dos 

ácidos gordos consumidos durante a embriogénese serem os que necessitam de fazer 

parte da dieta larvar. Os dados disponíveis sugerem que quanto maior o consumo de 

ácido docosahexaenoico (DHA) durante o desenvolvimento embrionário de crustáceos e 

peixes, maior é a necessidade de uma dieta rica em DHA; se o DHA não fôr 

significativamente consumido, a sobrevivência  e crescimento larvar não parecem ser 

afectados quando a presa é deficiente em DHA. No entanto, esta hipótese precisa de ser 

validada por um estudo mais largado com um desenho experimental uniformizado e 

controlado. Adicionalmente, o consumo de ácidos gordos durante o desenvolvimento 

embrionário poderá ser útil para determinar os requisitos nutricionais dos reprodutores, 

visto os nutrientes adquiridos através da dieta serem incorporados nos ovos. No entanto, 

apesar de  plausível, não temos conhecimento de dados para verificar esta hipótese; o 

consumo de ácidos gordos de ovos (selvagens) de um número significativo de espécies 

durante o desenvolvimento embrionário deverá igualmente ser alvo de um estudo 

padronizado e controlado de modo a validar esta hipótese. Uma dieta adequada para os 

reprodutores deverá minimizar a variabilidade da qualidade larvar e promover o 

aumento da fecundidade, fertilidade e viabilidade das larvas.  

As larvas produzidas necessitam de ser alimentadas com uma presa de tamanho 

e perfil nutricional adequado. Os naúplios de Artemia sp. são a presa mais comummente 

usada no cultivo de larvas marinhas, mas têm um baixo teor em ácidos gordos 

essenciais, nomeadamente em DHA. Uma vez que a Artemia sp. é um filtrador contínuo 

e não-selectivo, os naúplios podem ser enriquecidos com ácidos gordos essenciais. No 

entanto, o enriquecimento apresenta desvantagens: mortalidade e crescimento dos 

naúplios de Artemia durante o período de enriquecimento. O crescimento do naúplios 



pode ser problemático para larvas de espécies com uma abertura bucal limitada (ex. 

Peixe). Para melhorar o protocolo de enriquecimento da Artemia sp., os efeitos da 

temperatura, salinidade e período de enriquecimento na sobrevivência, tamanho e perfil 

de ácidos gordos dos naúplios enriquecidos foram testados. Os resultados demonstraram 

que o aumento da temperatura promove a incorporação de ácidos gordos, 

nomeadamente de DHA, mas também resulta em taxas de  mortalidade e de crescimento 

mais elevadas. A salinidade não influencia significativamente a incorporação de ácidos 

gordos e a mortalidade, mas reduz a taxa de crescimento (salinidades baixas). Os dados 

obtidos foram usados para construir um modelo de enriquecimento da Artemia sp. que 

prevê a sobrevivência, comprimento total e composição em ácidos gordos dos naúplios 

enriquecidos em diversas combinações de temperatura, salinidade e período de 

enriquecimento. O modelo permite-nos escolher a combinação ideal de variáveis para 

produzir um presa com o comprimento total e perfil de ácidos gordos desejados, e 

minimizar a mortalidade.  

Além da dieta, vários factores abióticos e bióticos são importantes para garantir 

o sucesso do cultivo larvar. De modo a optimizar os protocolos de cultivo larvar, 

deveríamos usar como critérios de avaliação a sobrevivência até juvenil, a duração 

larvar, o sincronismo de metamorfose e o crescimento. Para determinar as melhores 

condições, deveremos usar o dados disponíveis e ajustar-lhes curvas resposta que 

reflitam o efeito de uma variável independente numa variável dependente para toda a 

amplitude dos níveis da variável independente usados na experiência; as curvas resposta 

permitirão também determinar o óptimo, isto é, o nível da variável independente que 

maximiza a variável dependente,  mesmo quando esse valor não foi experimentalmente 

testado. Um protocolo de cultivo deverá ser baseado nas condições que promovam uma 

maior produtividade. A melhor medida de viabilidade económica de uma operação 

comercial é o seu lucro. Assim, a opção por um protocolo deve ter em conta os custos 

de operação da unidade de aquacultura, bem como o lucro de venda. Os modelos podem 

constituir uma ferramenta importante para determinar qual é o protocolo de cultivo mais 

lucrativo. Um modelo deverá integrar informação sobre o efeito de condições abióticas 

e bióticas (temperatura, densidade de cultivo e densidade de presa) nos processos de 

mortalidade, metamorfose e crescimento, características da unidade de aquacultura 

(número e volume dos tanques), custos de operação (alimentação, trabalho e 

manutenção) e lucro de venda; a execução de simulações de diferentes cenários de 



cultivo tendo em conta as especificidades da unidade apoiará as decisões de gestão. A 

implementação de modelos preditivos a um maior número de espécies permitiria a 

aumentar a eficiência e lucro da aquacultura, bem como reduzir a pressão sobre as 

populações e habitats naturais. 
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