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RESUMO 

Este relatório descreve o trabalho desenvolvido entre julho de 2019 e junho de 

2020 na unidade de investigação em aquacultura AquaLab. Os resultados aqui 

apresentados referem-se à otimização dos processos de produção em aquacultura de 

Haliotis tuberculata coccinea (lapa-burra). Neste contexto, o trabalho de investigação 

centrou-se na gestão dos reprodutores, no cultivo de juvenis e na produção de 

macroalgas. 

Com o objetivo de melhorar a gestão do stock de reprodutores, testamos um 

cultivo multitrófico integrado (IMTA) combinando o nosso cultivo de reprodutores 

com espécies detritívoras pertencentes ao género Holothuria (pepino-do-mar). Após 5 

meses, obteve-se uma sobrevivência superior a 90% em ambas as espécies, bem como 

um crescimento considerável de H. tuberculata (SGR = 0,17% d-1). Esta experiência 

mostrou que este modelo de IMTA é possível, embora seja necessário fazer um ajuste 

adequado ao sistema de cultivo. 

A triagem de indivíduos com base no tamanho da concha, é um processo bastante 

comum num cultivo de juvenis de lapa-burra. Neste trabalho, mostramos como a 

triagem de indivíduos com cerca de um ano e meio de idade e divididos em pequenos 

(<10mm), médios (entre 10 e 20mm) e grandes (≥20mm), proporcionou um aumento 

significativo no crescimento da classe de menor comprimento. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta temporada permitiram-nos também 

aprimorar as técnicas de produção de germlings de Ulva sp. e o seu posterior 

crescimento tanto em laboratório como em espaços exteriores. Os testes realizados 

durante 2019-2020 mostraram um efeito positivo da agitação da água nos frascos de 

cultivo, tendo-se obtido maior produção de germlings na presença de arejamento 

ligeiro (aproximadamente 10 bolhas seg-1). Além disso, permitiram otimizar a gestão 

do processo de esporulação, reduzindo este período transitório para 48 horas, bem 

como estabelecer 7090 ± 32 lux como uma intensidade de luz próxima da ideal 

necessária para o desenvolvimento de germlings de Ulva sp.  
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ABSTRACT 

This report describes the work carried out between July 2019 and June 2020 at 

the AquaLab aquaculture research unit. The results presented in this report refer to the 

optimization of aquaculture production processes of Haliotis tuberculata coccinea 

(abalone) in the Azores. In this context, research work focused on breeding 

management, juvenile cultivation and macroalgae production. 

To improve the management of breeding stock, we tested an integrated 

multitrophic aquaculture (IMTA), combining our breeding stock with detritivores 

species belonging to the genus Holothuria (sea cucumber). After 5 months, a survival 

of more than 90% in both species was obtained, as well as a relevant growth of H. 

tuberculata (SGR = 0.17% d-1). This experiment showed that this IMTA model is 

possible, although a proper adjustment of the culture system is required. 

The grading process is the screening of individuals based on the size of the shell 

is a very common practice in the aquaculture of abalone juveniles. In this work, we 

show how grading animals of one and a half years old in small (<10mm), medium (10-

20mm) and large (≥20mm), provided a significant increase in the growth rate of the 

smallest size class. 

The work carried out during this year also allowed us to improve the germling 

production techniques of Ulva sp. and its subsequent growth both in the laboratory 

and outdoors. The tests carried out during 2019-2020 showed a positive effect of 

bubbling in the culture flasks, having obtained a greater production of germlings in the 

presence of a slight aeration (approximately 10 bubbles sec-1). In addition, tests allowed 

to optimize the management of the sporulation process, reducing this transitional 

period to 48 hours, and to establish 7090 ± 32 lux as a close approximation of an ideal 

light intensity necessary for the development of Ulva sp. germlings. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os trabalhos realizados no AquaLab entre julho de 2019 e junho de 2020, deram 

continuidade a algumas das linhas de investigação desenvolvidas na temporada 2018-

2019 relacionadas com a produção larvar e cultivo de Haliotis tuberculata coccinea 

(lapa-burra) adultos. Nesse contexto, a gestão dos reprodutores de H. tuberculata e o 

trabalho de otimização dos protocolos de produção de Ulva sp. dão seguimento às 

temáticas já desenvolvidas anteriormente, por outro lado, a experimentação de 

modelos de cultivo integrado e o processo de triagem na base do comprimento da 

concha estão diretamente ligados aos processos de produção em aquacultura de lapa-

burra. 

2. MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS DO AQUALAB 

A manutenção e atualização de equipamentos são procedimentos recorrentes e 

necessários para manter as atividades de investigação realizadas no AquaLab. Durante 

o período 2019-2020, estes procedimentos afetaram tanto a parte relacionada com os 

tanques e o controle de qualidade da água, quanto a parte relacionada com 

equipamento de observação ótico e respetivo software e hardware para 

armazenamento e análise de imagens.  

  2.1 SUBSTITUIÇÃO DE TANQUES NO EXTERIOR 

Foi necessário proceder à substituição de 4 tanques ou cubas de plástico 

utilizados no exterior para a estabulação de macroalgas, porque começaram a aparecer 

fissuras no fundo e nas paredes laterais do tanque (figura 1). Estima-se assim que a 

durabilidade deste tipo de cubas, neste tipo de trabalho, seja de aproximadamente 6 

anos. 

 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

2 

 

 

Figura 1 Fissuras no fundo, junto às paredes laterais. 
   

 

2.2 REMODELAÇÃO DA SALA DE ASSENTAMENTO 

Para a remodelação em curso das salas de cultivo, foram adquiridos quatro novos 

“chillers” Teco TK 2000 que irão em breve ser instalados na sala A e B (figura 2) para 

termorregulação da água nos novos circuitos de tanques. 

 

 

Figura 2 Adaptações nas instalações do AquaLab. 
 

 
 

https://www.tecous.com/tk-2000
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2.3 ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MICROSCOPIA E DE INFORMÁTICA 

Foi iniciado o processo de modernização de algumas ferramentas necessárias 

para dar continuidade ao projeto AquaLab. Isso inclui o sistema ótico de análise de 

imagem que consiste num microscópio binocular ZEISS Primo Star com uma câmara 

digital de 1,3 megapixel associada à ocular intercambiável (câmara da ocular Dino-Eye) 

e o software correspondente (Dino Capture 2.0; figura 3). 

 

 

Figura 3 Sistema ótico para análise de imagem. 

 

3. AQUICULTURA MULTI-TRÓFICA INTEGRADA E A GESTÃO DO 
STOCK DE REPRODUTORES 

A aquicultura multitrófica integrada (IMTA) é um conceito simples nas suas 

linhas gerais e, ao mesmo tempo, muito atual para uma política de gestão sustentável 

dos recursos naturais baseada no Pacto Ecológico Europeu (COM, 2019). 

A ideia central da IMTA consiste no aproveitamento dos resíduos de um sistema 

de produção de alimentos (aquicultura) para que sejam utilizados e assimilados por 

outros organismos e consequentemente convertidos num produto com valor 

acrescentado. Neste processo de economia circular, o desperdício é eliminado e a 

produtividade do sistema é aumentada (Granada et al. 2016; Soto, 2009). Embora 

existam muitos exemplos de IMTA nos quais os resíduos de um sistema trófico 
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secundário (catabólitos, excesso de alimentos, etc.) são usados e convertidos em 

sistemas de produção autotróficos e/ou heterotróficos de diferentes níveis ecológicos, 

no Ocidente esses sistemas não são muito comuns (Hughes & Black, 2016). Os sistemas 

IMTA geralmente incluem peixes cultivados em conjunto com algas e espécies 

filtradoras, como bivalves ou poliquetas, mas também com espécies detritívoras, como 

por exemplo as holotúrias. Cada nível tem o seu próprio valor comercial e ecológico, o 

que garante a sustentabilidade económica e ambiental. Portanto, num sistema de 

aquacultura, pode ser desejável cultivar duas ou mais espécies que sejam 

ecologicamente compatíveis e que não estejam, por exemplo, a competir pela mesma 

comida e/ou espaço. 

Haliotis tuberculata coccinea (nome comum: lapa-burra), é uma espécie muito 

sensível a variações na qualidade da água dos sistemas de cultivo (Leighton & 

Robinson, 2008). No caso de aquaculturas com um grande número de indivíduos, a 

deterioração da qualidade da água como consequência da acumulação de matéria 

orgânica é um risco muito real, especialmente no Verão, quando as temperaturas são 

mais altas. Por isso, num cultivo de lapa-burra, a associação com uma espécie 

detritívora, como por exemplo o pepino do mar (pertencente ao género Holothuria), 

que é capaz de ingerir sedimentos ricos em matéria orgânica, pode criar as condições 

para manter uma qualidade da água elevada (Qi et al., 2013). Seguindo esta linha de 

pensamento, decidimos começar a explorar a possibilidade de associar uma espécie 

detritívora, nomeadamente do género Holothuria ao nosso grupo de reprodutores de 

H. tuberculata. 

No final de Agosto de 2019, associaram-se pepinos do mar ao cultivo de reprodutores 

de H. tuberculata nascidos em 2016, em cativeiro (Isidro et al. 2018). Os pepinos do 

mar (n = 39) foram distribuídos equitativamente por 4 tanques de 132L (figura 4). 

Destes tanques, dois (tanques 6 e 8) permaneceram apenas com Holothuria sp. 

(monocultivo de controlo) e aos outros dois (tanques 5 e 7) foram acrescentados dois 

cestos suspensos (2 por tanque) com H. tuberculata no seu interior (figura 4). Os 

indivíduos de Holothuria sp. foram pesados e medidos tendo em conta o comprimento 

dos animais e os diâmetros anterior, mediano e posterior. Desta forma, foi possível 

calcular a variável SLW, representativa das dimensões corporais (De Girolamo et al., 

2019): SLW = √(comprimento X diâmetro médio). 
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Figura 4  Sistema experimental em regime IMTA, de H. tuberculata coccinea e Holothuria sp. 
 

 

No que respeita a H. tuberculata, iniciou-se a experiência com um total de 55 

indivíduos. Os machos (n = 37) foram distribuídos pelos dois cestos do tanque 7 e as 

fêmeas (n=18) foram colocadas nos dois cestos do tanque 5. Estes reprodutores foram 

marcados utilizando etiquetas Dymo Maxi (9x12mm) aplicadas na concha (figura 5), 

com o objetivo de monitorizar o seu crescimento e melhorar a gestão dos eventos 

reprodutivos. Este método permite a identificação de cada indivíduo através da 

atribuição de um código de três dígitos (ID). Antes da aplicação da marca, registou-se 

o comprimento, largura e peso de cada H. tuberculata. A concha foi seca com papel 

absorvente e o local a ser ocupado pela marca foi limpo com uma lixa fina, para retirar 

epibiontes. Cada marca foi assente na respetiva concha com algumas gotas de 

cianoacrilato. Aplicou-se pressão sobre a marca durante alguns segundos, até esta ficar 

fixa à concha (o tempo de fixação da marca é relativamente rápido), tendo-se devolvido 

de imediato o indivíduo ao seu tanque de cultivo. Durante este processo de marcação 

teve-se sempre o cuidado de não tapar nenhum dos orifícios respiratórios com cola. 

 

T5 T6 

CTRL 
T7 

T7 

T8 

CTRL 
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Figura 5 Técnica utilizada para a marcação dos reprodutores de H. tuberculata. 
 

 

O sistema de cultivo foi mantido com um fluxo de água constante, a 20,0±0,6ºC, 

com uma oxigenação de 8,0±1,0 mg/l, salinidade a 35,4 ± 0,1 ppm e com fotoperíodo 

natural. H. tuberculata foi alimentada com uma mistura de algas frescas e alimento 

artificial que foi fornecido pela Skretting España S.A para ser experimentado nos 

nossos sistemas de cultivo. A mesma proporção de algas foi adicionada a cestos vazios, 

nos tanques de controlo (que tinham apenas pepinos do mar). A proporção das 

espécies de algas fornecidas na dieta (Ulva sp., Gelidium sp., Codium sp., Osmundea 

pinnatifida) variou ao longo do ano, porque esteve dependente da sua disponibilidade 

no meio natural. Este ano tivemos a agravante da passagem do furacão Lorenzo, em 

Outubro 2019, que reduziu drasticamente a abundância de macroalgas no meio 

natural. Portanto, a partir desta data a alimentação de H. tuberculata passou a ficar 

maioritariamente dependente do alimento artificial (figura 6). 
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Figura 6 Alimento total fornecido ao cultivo de H. tuberculata. Até 72 dias, dieta composta por 
macroalgas. De 72 a 149 dias, dieta composta maioritariamente por alimento artificial. 

 

O controlo de peso e comprimento de todos os indivíduos presentes no cultivo foi 

realizado a cada dois meses e meio. 

3.1 IMTA: LAPA-BURRA 

Após um período de quase 5 meses (149 dias), obteve-se 90,9% de sobrevivência 

total de H. tuberculata (sobreviveram 50 indivíduos: 15 fêmeas e 35 machos). Do 

número total de indivíduos inicialmente marcados, 64% manteve a sua marca do início 

ao final da experiência. Ao longo de 149 dias de cultivo em laboratório houve 

necessidade de remarcar 18 animais (36% de remarcação). A maior parte da perda de 

marcas ocorreu no final do período experimental, no tanque dos machos, não tendo 

sido possível associar 11 indivíduos ao seu código inicial. Estes animais não 

identificados foram excluídos das análises estatísticas. 

Apesar das fêmeas terem apresentado maiores dimensões do que os machos 

(figura 7), esta diferença não foi significativa entre as amostras utilizadas ao longo da 

experiência, tanto no comprimento como no peso (tabela 1).  
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Figura 7 Crescimento em comprimento e peso ao longo da experiência de IMTA para machos e 
fêmeas de H. tuberculata. 

 

No geral, observou-se um aumento significativo ao longo da experiência, tanto 

no comprimento de concha como no peso de H. tuberculata cultivados no sistema 

IMTA (figura 7, tabela 1). 

 

Tabela 1. ANOVA de medidas repetidas a dois fatores (Sexo, tempo) para as variáveis comprimento 
da concha (SL) e peso total (TW). 

  Fatores SS g.l. MS F p 

SL (mm) Sexo 82,1 1 82,1 1,148 0,291 

Tempo 514,4 2 257,2 80,194 <0.001 

Tempo * Sexo 5,3 2 2,6 0,826 0,442 

TW (g) Sexo 26,42 1 26,42 0,6586 0,422 

Tempo 258,82 2 129,41 86,0130 0,001 

Tempo * Sexo 5,34 2 2,67 1,7746 0,177 
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Os indivíduos de lapa burra aumentaram de 39,9±4,5 mm para 45,3±4,2 mm 

de comprimento e de 9,3±4,0 g para 12,9±3,7 g de peso. O crescimento específico 

(SGR) total, obtido ao final de 149 dias, foi de 0,17±0,02 % d-1 em relação ao 

comprimento de concha e 0,26±0,03 % d-1 em relação ao peso.  

Observou-se também uma diferença estatisticamente significativa entre o SGR 

relativo ao comprimento (teste-t, para variáveis dependentes, t = -4,292; p < 0,01; n = 

38) e ao peso (teste-t, para variáveis dependentes, t = -9,209; p < 0,01; n = 38) 

calculado para o período experimental antes e depois do fornecimento da alimentação 

artificial (figura 8). 

 

 

Figura 8. Variações dos valores de SGR em comprimento e peso para H. tuberculata em IMTA antes 
e depois da utilização de alimento artificial (AR) na sua dieta. 
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3.2 IMTA: PEPINO-DO-MAR 

A sobrevivência registada ao longo da experiência foi acima dos 90%, quer no 

sistema IMTA quer no controlo. No geral, observamos uma tendência de diminuição 

dos valores de peso e de comprimento da concha ao longo da experiência (figura 9).  

O peso médio no sistema IMTA variou entre 75,8 ± 6,6g, no início, e 65,4 ± 6,8g 

no final da experiência, enquanto os valores no sistema de controlo variaram entre 67,4 

± 5,5g e 64,8 ± 6,5g, no início e no final do teste respetivamente. Entre os dois sistemas, 

não houve diferenças estatisticamente significativas (teste t; t = 0,982, g.l. = 37, p = 

0,332) no início da experiência, bem como nenhuma diferença estatisticamente 

significativa após 149 dias de criação (teste t; t = 0,066, g.l. = 37, p = 0,965). Os valores 

médios de SLW no sistema IMTA variaram entre 20,6 ± 1,0 mm no início e 20,7 ± 0,6 

mm no final da experiência, enquanto os valores no sistema de controlo variaram entre 

20,5 ± 0,7 mm e 18,2 ± 0,7 mm. Mesmo no caso do tamanho das Holothuria sp., não 

houve diferenças estatisticamente significativas no início da experiência (t-test; t = 

0,044, g.l. = 37, p = 0,965). No entanto, após 149 dias de cultivo, os animais do sistema 

IMTA apresentaram maior SLW em comparação com o monocultivo de controlo (teste 

t; t = 0,044, g.l. = 37, p = 0,027). 

 

 

Figura 9 Variações de peso e comprimento (SLW) dos pepinos do mar ao longo da experiência.  Os 
círculos representam o sistema IMTA e os quadrados o monocultivo de controlo. 

 

 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

11 

 

4. GESTÃO DOS JUVENIS DE LAPA-BURRA 

Os indivíduos nascidos em laboratório durante 2018 tiveram taxas de 

crescimento relativamente baixas (De Girolamo et al., 2019). Com base nesta 

observação e em práticas de cultivo de juvenis já adotadas em aquiculturas de abalone, 

tanto experimentais como comerciais (Leighton & Robinson, 2008; Mgaya e Mercer 

1995; Heath & Moss, 2009), decidimos montar uma experiência para analisar o efeito 

de uma triagem baseada no tamanho dos indivíduos, sobre o crescimento dos juvenis.  

4.1 EXPERIÊNCIA DE TRIAGEM 

Para este teste, utilizou-se indivíduos nascidos em Maio de 2018, com 1 ano e 3 

meses de idade (De Girolamo et al. 2019). Definiram-se quatro tratamentos compostos 

por 3 classes de tamanho, a que chamamos de pequenos (<10mm), médios (entre 10 e 

20mm) e grandes (≥20mm), e um controlo constituído por indivíduos de todas as 

classes de comprimento e que resume as características da população não tratada 

(Mix). Cada tratamento teve 3 replicados, cada replicado corresponde ao conteúdo de 

um tanque de cultivo (tabela 2). 

Tabela 2 Comprimento (TL), peso (TW) e número de indivíduos usados nos diferentes tratamentos 
(média ± desvio padrão) 

Tanque Trat. n 
Min 

(mm) 

Máx 

(mm) 

TL 

(mm) 
TW (g) 

6 Pequeno 124 4,4 9,9 7,3 ± 1,3 0,072 ± 0,031 

9 Pequeno 124 3,5 9,9 7,3 ± 1,4 0,074 ± 0,032 

12 Pequeno 130 4,2 9,9 7,6 ± 1,3 0,086± 0,080 

3 Médio 179 10,0 19,3 13,5 ± 2,5 0,361 ± 0,190 

5 Médio 180 10,0 19,9 13,4 ± 2,7 0,361 ± 0,207 

8 Médio 184 10,0 19,5 13,5 ± 2,4 0,368 ± 0,189 

2 Grande 15 20,0 31,6 23,9 ± 3,7 1,808 ± 0,806 

7 Grande 15 20,0 30,7 23,4 ± 2,9 1,685 ± 0,597 

11 Grande 15 20,2 36,0 24,2 ± 4,1 1,897 ± 1,011 

1 Mix 102 5,5 37,4 12,0 ± 5,3 0,381 ± 0,640 

4 Mix 102 4,4 28,3 11,6 ± 4,6 0,329 ± 0,436 

10 Mix 104 3,7 28,5 11,6 ± 4,8 0,330 ± 0,426 
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Para efetuar a redistribuição dos juvenis pelos vários tratamentos, utilizou-se 

uma solução de 0,025ml l-1  de Eugenol (50%) como anestésico para descolar os juvenis 

das paredes dos tanques e de substratos de fixação artificial (De Girolamo et al. 2019). 

Durante este processo de triagem registou-se o comprimento da concha (TL mm) e o 

peso total (TW g) de cada juvenil. Nas semanas logo após a triagem não se registou 

mortalidade nos tanques de cultivo.  

Os tanques de cultivo foram todos mantidos com o circuito de água aberto, com 

cerca de 20% do volume/h de renovação de água. A água utilizada no circuito foi 

filtrada (1µm), tratada com UV e mantida a uma temperatura constante de 19±1 °C, 

com uma oxigenação de 8,0 ± 1,0 mg l-1 e salinidade de 35,4 ± 0,1 ppm. O fotoperíodo 

mantido na sala de cultivo foi de 12h de Luz: 12h de escuridão. Durante esta 

experiência, os animais foram alimentados com comida artificial (Skretting España 

S.A) e uma mistura de macroalgas verdes e vermelhas maioritariamente recolhidas do 

meio selvagem. Esta mistura foi constituída por Ulva sp., Osmundea pinnatifida e 

Gelidium spinosum em proporções variáveis, consoante a sua disponibilidade tanto no 

laboratório como no meio selvagem.  

No final da experiência, obtiveram-se percentagens de sobrevivência elevadas: 

91,1± 10,2% com o tratamento nos grandes; 93,2 ± 3,5% nos médios; 88,0 ± 1,5% no 

grupo Mix; e 68,8 ± 30,2% nos pequenos.  No caso específico do tratamento pequenos, 

ocorreu uma elevada mortalidade num dos seus replicados (cerca de 66,1% de mortos). 

Nos restantes tanques deste tratamento, obteve-se uma sobrevivência de 86,3% e 

86,2%, que são valores mais próximos das percentagens médias obtidas nas restantes 

classes de tamanho. 

O tamanho e o peso iniciais dos indivíduos nos tratamentos pequeno, médio e 

grande combinados não foi significativamente diferente (tabela 3) do grupo de 

controlo, pois os animais selecionados por classes de tamanho (tratamentos) foram 

derivados da mesma população que o grupo de referência (controlo). Seis meses após 

o início da experiência, verificamos que havia diferenças significativas no comprimento 

e no peso entre os três tratamentos agrupados e a população de referência (tabela 3). 

A população de referência (mix) apresentou comprimento e peso maiores que a 

população composta pelas três classes de tamanho agrupadas (figura 10). 
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Tabela 3 Teste t realizado no início e no final da experiência entre a população composta pelas três 
classes de tamanho agrupadas e a população mix (média ± desvio padrão). 

  
Classes 

agrupadas 
Mix t g.l. p n n 

TL (mm) 
Início 

11,6±4,5 11,7±4,8 -0,489 1272 0,624 966 308 

TW (g) 0,3±0,4 0,3±0,5 -0,944 1272 0,345 966 308 

TL (mm) 
Fim 

26,8±4,0 28,6±4,1 -6,103 1081 <0,001 812 271 

TW (g) 2,6±1,2 2,9±1,2 -3,950 1081 <0,001 812 271 

 
 
 

 
Figura 10 Indivíduos pequenos, médios e grandes da população de referência (mix), após 50 dias do 

início da experiência. 

 
O crescimento obtido ao longo do tempo para as diferentes classes de 

comprimento, representado pelas curvas de crescimento apresentadas na figura 11, 

parece indicar não só uma diferença ao longo do tempo de cultivo, mas também 

diferenças entre os tratamentos.  
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Figura 11 Curvas de crescimento obtidas por tratamento. 

 
Para verificar a existência de eventuais diferenças ao longo do tempo e entre 

tratamentos, efetuou-se uma ANOVA de medidas repetidas com base na taxa de 

crescimento diário, calculada com a seguinte fórmula:  

 

Crescimento diário (µm dia-1) = (TLt2-TLt1) /(t2-t1) x 1000 

 

Esta análise destacou efetivamente uma diferenças estatisticamente 

significativa no tempo e entre os tratamentos (tabela 4). 

 

Tabela 4 ANOVA de medidas repetidas a dois fatores (sexo, tempo) para a variável taxa de 
crescimento diário. 

Fatores SS g.l. F p 

Tratamento 752,786 3 29,2715 <0,001 

Tempo 1534,297 2 27,2322 <0,001 

Tempo * Tratamento 89,294 6 0,5283 0,778886 
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Os tratamentos compostos por indivíduos da classe “pequeno” e a população de 

referência (mix) apresentaram crescimentos significativamente maiores (Teste de 

Tukey, p <0,05) quando comparados com tratamentos compostos por indivíduos 

grandes ou médios (figura 12).  

 

 

Figura 12 Crescimento médio diário alcançado nos quatro diferentes tratamentos de triagem 
realizados na base do comprimento da concha. 

 

 

Portanto, os dados parecem destacar que o crescimento alcançado pela 

população de referência (mix) é atribuível ao maior crescimento diário associado às 

classes de menor tamanho. A população composta pela união das três classes de 

comprimento tem um crescimento diário menor do que a população mix (figura 13). 

 

Figura 13 Diferenças no crescimento diário da concha (DGsl) entre os três tratamentos agrupados 
(graded pop) e a população de referência “mix” (ref pop). 
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5. SOLUÇÕES PARA OTIMIZAR O CULTIVO DE MACROALGAS 

Uma das componentes essenciais à manutenção de organismos vivos em 

cativeiro é assegurar uma dieta nutritiva que esteja disponível ao longo do ano inteiro. 

No caso específico da alimentação de Haliotis tuberculata, a otimização do cultivo 

auxiliar de macroalgas no laboratório seria um passo importante para deixarmos de 

depender da apanha deste recurso do seu meio natural. Assim, grande parte do 

trabalho realizado durante este ano tem sido focada na produção ao ar livre de Ulva 

sp. e na otimização das técnicas para a produção de germlings quer no laboratório quer 

no exterior sob condições ambientais. 

5.1 CULTIVO AUXILIAR EXTERNO DE ULVA SP. SELVAGEM 

Todos os anos temos recorrido à apanha de macroalgas do seu meio natural de 

modo a satisfazer as necessidades nutricionais dos animais mantidos no laboratório. 

Tal como já foi descrito em relatórios anteriores (De Girolamo et al. 2017, Isidro et al. 

2018, De Girolamo et al. 2019), ao longo de 2019 manteve-se um sistema de cultivo de 

macroalgas na zona exterior do laboratório, constituído por tanques cilíndricos de 

650L (figura 14). Geralmente, a Ulva sp. apanhada do meio selvagem era aqui mantida 

até servir de alimento aos cultivos de H. tuberculata. O circuito de água que abasteceu 

todos os cultivos externos de macroalgas, correspondia ao sistema de efluentes do 

cultivo IMTA de H. tuberculata e Holothuria sp., que foram para aqui redirecionados. 

Embora este redireccionamento tivesse como objetivo utilizar o cultivo de macroalgas 

como biofiltro, a carga de nutrientes presente nos efluentes do AquaLab foi residual 

devido à escala experimental da produção em IMTA de H. tuberculata. Portanto, para 

otimizar a produção de algas,  optou-se por manter o circuito de água em regime semi-

aberto, com adição do adubo SOLUTECK 20-15-15 (de ADP Fertilizantes, S.A., Alverca 

do Ribatejo – Portugal) como suplemento de nutrientes (Isidro et al. 2018, De 

Girolamo et al. 2019). Neste regime de circulação de água, o circuito apenas 

permaneceu aberto durante dois dias (fluxo de 22,0 ± 4,5ml seg-1), tempo suficiente 

para permitir a renovação total da água dos meios de cultivo (aproximadamente três 

vezes por dia). Durante o resto da semana (cinco dias) o circuito de água permaneceu 

fechado. A adição de adubo foi feita uma vez por semana, no primeiro dia de paragem 

fluxo de água.  
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Figura 14. Sistema de tanques de 650L usados no cultivo auxiliar de Ulva sp. na zona exterior do 
AquaLab 

A partir de Abril de 2019, manteve-se no mínimo um tanque com Ulva sp. de 

reserva onde o crescimento e os parâmetros de cultivo no exterior do laboratório foram 

monitorizados. A taxa de crescimento diário foi calculada (DGR, % d-1), através da 

fórmula 

𝐷𝐺𝑅 =  
1

𝑡
 (

𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
) 100% 

onde Pi é o peso fresco inicial (dia da apanha) e Pt é o peso fresco após t = dias de 

cultivo. Considera-se o peso final (Pf) o momento a partir do qual as algas cultivadas 

nos tanques monitorizados começaram a ser fornecidas como alimento à H. 

tuberculata.  

Após cada recolha de Ulva sp. do meio selvagem, as algas foram limpas em água 

doce e distribuídas pelos tanques de cultivo exteriores necessários (entre 1 e 3 tanques). 

O cultivo foi mantido à temperatura ambiente, sob fotoperíodo natural e com 

arejamento forte. A temperatura, salinidade, intensidade luminosa, oxigénio 

dissolvido e pH foram monitorizados no início e no final da semana (antes e depois de 

se abrir/fechar o circuito de água). Os parâmetros de cultivo por tanque encontram-se 

resumidos na tabela 5. A densidade inicial nos tanques dependeu da quantidade de 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

18 

 

algas amostrada, tendo variado entre 0,61 g L-1 e 1,39 g L-1 (entre 397,9g e 903,3g por 

tanque).  

 

 

Tabela 5 Parâmetros de cultivo de Ulva sp. selvagem mantida no sistema de tanques exterior (média 
± desvio padrão). O ph variou entre 8,05 e 8,59, a salinidade entre 33,7 e 35,8‰ e o oxigénio 

dissolvido entre 5,8 e 6,79mg L-1.  
 

Estação 
P inicial 

(g) 

D inicial 

(g L-1) 

Tempo cultivo 

(dias) 
T (ºC) Lum. (lux) 

Primavera 596,0 0,92 41   

Verão 

659,1 1,01 25 23,4 ± 1,3 21497 ± 9686 

903,3 1,39 31 23,4 ± 1,1 13384 ± 4142 

397,9 0,61 31 23,0 ± 0,6  12000 ± 2090 

Verão / 

Outono 

800,0 1,23 36 22,7 ± 1,1 9292 ± 3917 

408,8 0,63 70 21,3 ± 2,4 17121 ± 8385 

Outono 

800 1,23 62 21,7 ± 1,7 9224 ± 3379 

406,8 0,63 68 21,9 ± 1,8 10088 ± 1179 

769,7 1,18 53 20,2 ± 2,0 7217 ± 1260 

 

 

Para além da variação sazonal de temperatura e luz, é possível observar que a 

maior taxa de crescimento diário (DGR, % d-1), e consequentemente a maior biomassa 

de Ulva sp., foi obtida durante a Primavera, com uma produção de 7,8 % dia-1, o que 

resultou num peso final de 2499,7g em 41 dias de cultivo (tabela 6, figura 15). O 

crescimento algal foi menor nos meses subsequentes, chegando a ser negativa (perda 

de peso) no final do Verão (Setembro), início do Outono (tabela 6, figura 15).  
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Tabela 6 Resumo dos resultados obtidos por tanque no cultivo exterior de Ulva sp. Valores negativos 
significam perda de peso. 

 

Estação 
P inicial 

(g) 

Tempo 

cultivo (dias) 

Cresc. diário 

(g dia-1) 

DGR  

(% dia-1) 

P final 

(g) 

Primavera 596,0 41 46,430 7,8 2499,7 

Verão 

659,1 25 1,136 0,2 687,5 

903,3 31 3,239 0,4 1003,7 

397,9 31 12,365 3,1 781,2 

Verão / Outono 
800,0 36 -0,869 -0,1 768,7 

408,8 70 -2,781 -0,7 214,1 

Outono 

800 62 -7,547 -0,9 332,1 

406,8 68 4,403 1,1 706,2 

769,7 53 -10,191 -1,3 229,6 

 

 

 
Figura 15 Biomassa média (± desvio padrão) de Ulva sp. obtida sob condições ambientais no sistema 

de tanques de 650l. 

 

5.2 OTIMIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE OBTENÇÃO DE “GERMLINGS” 

Efeito do arejamento 

Neste ensaio experimental averiguou-se se o arejamento do meio de cultivo nas 

três semanas subsequentes à indução de esporulação, tem efeito sobre a biomassa de 

germlings de Ulva sp. obtida.  
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Os talos de Ulva sp. utilizados foram primeiro passados por água doce e a sua 

superfície limpa com papel absorvente, de modo a retirar epibiontes. Cortaram-se 

aleatoriamente pedaços desta macroalga, que foram depois pesados e colocados entre 

papel absorvente, no frigorífico a 4ºC e sem luz, onde permaneceram, expostas ao frio 

e à dessecação, durante 2 horas. Todas as amostras foram depois retiradas do frio e 

colocadas em dois frascos de 2000ml, com água filtrada (1µm) e esterilizada por 

autoclavagem, a uma densidade de cultivo de 6,25 x 10-4 g ml-1. Estes recipientes foram 

mantidos a 25,0 ± 0,5 °C, em banho-maria (figura 16), nas condições descritas na 

tabela 7. As amostras permaneceram neste ambiente controlado durante 72h, de modo 

a permitir a libertação de esporos/gâmetas para o meio de cultivo. 

 

 

 

Figura 16 Frascos de esporulação usados para o ensaio do efeito de arejamento do meio de cultivo. 
Densidade de cultivo usada foi 6,25 x 10-4 g ml-1 em todos os frascos. 
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Tabela 7 Condições usadas para induzir a esporulação de amostras de Ulva sp., para o ensaio do 

efeito do arejamento. 

Indução de esporulação de Ulva sp. 

Densidade de cultivo 6,25 x 10-4 g ml-1 

Tempo de exposição dessecação 2 horas, no escuro a 4ºC 

Temperatura 25,0 ± 0,5ºC (±d.p.) 

Salinidade 35,0‰ 

Intensidade luminosa 6150 ± 70 lux (±d.p.) 

Fotoperíodo 12:12h 

Sem arejamento  

Sem adição de nutrientes  

 

 

Após três dias efetuou-se a filtragem (125µm) para retirar os pedaços dos talos 

de Ulva e eventuais impurezas do meio de cultivo. Redistribuiu-se o conteúdo dos 

frascos de indução de esporulação por 12 copos de vidro esterilizados de 400ml. 

Adicionou-se cerca de 70ml de água filtrada (1µm) e esterilizada por autoclavagem a 

cada copo, de modo a perfazer o volume do frasco. Seis dos copos foram mantidos com 

arejamento (aproximadamente 10 bolhas seg-1) e seis sem arejamento (figura 17), nas 

condições descritas da tabela 8 durante três semanas. 

 

Tabela 8 Condições de cultivo de germlings de Ulva sp. in vitro, durante o ensaio experimental sobre 
o efeito do arejamento. *Não existiu diferenças significativas entre a intensidade luminosa dos vários 

tratamentos (Teste t para variáveis independentes, t = -0,781465, g.l. = 10, p = 0,452634) 
 

Parâmetros de cultivo in vitro –  germlings de Ulva sp. 

Temperatura 18,5 ± 0,2ºC (±d.p.) 

Salinidade 35‰ 

Fotoperíodo 19L:5D 

Intensidade da luz 7147 ± 29 lux (±d.p.) * 

Concentração de nutrientes 1 ml l-1 de NutriBloom Plus 

Dióxido de germânio (GeO2) 2 ml l-1 

Renovação de água Não  
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Figura 147 Meios de cultivo no ensaio experimental sobre o efeito do arejamento. No início  da 
experiância, à esquerda, e após três semanas de cultivo, à direita. 

 

No tratamento com arejamento obteve-se uma biomassa de germlings de 0,995 

± 0,138g, que foi significativamente superior (Teste t, para variáveis independentes, t 

= 12,76336, g.l. = 10, p < 0,05) à obtida sem arejamento, cujo tratamento resultou em 

apenas 0,250 ± 0,038g de germlings (figura 18). Na maioria dos frascos, a Ulva sp. 

fixou-se nas paredes dos copos, até mesmo no tratamento com arejamento, tendo-se  

desenvolvido sob a forma laminar (em pequenas folhas). Surgiu uma ligeira 

contaminação por diatomáceas no tratamento com arejamento, mas que foi fácil de 

eliminar quando se efetuaram as pesagens, através da lavagem com água doce.  

 

 

Figura 18 Peso de germlings de Ulva (± desvio padrão) obtido por tratamento ao final de três 
semanas de cultivo desde a indução de esporulação. 
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Efeito do tempo de esporulação de Ulva sp. sobre o peso de germlings 
produzidos  

Na maioria das induções de esporulação realizadas, verificou-se que a maior 

parte da descarga de esporos ocorria logo nas primeiras 24 - 72 horas após a indução 

de esporulação (Isidro et al. 2018). Na tentativa de otimizar tempos e consumos, 

realizou-se então um conjunto de experiências com o objetivo de verificar o efeito dos 

tempos de esporulação sobre a biomassa de germlings obtida. Deste conjunto de 

ensaios experimentais vamos destacar dois, o primeiro onde se obteve maior biomassa 

de germlings e o ensaio subsequente onde se utilizou uma intensidade luminosa 

superior. 

Para este ensaio experimental testou-se o efeito de três tempos de esporulação 

sobre a biomassa de germlings de Ulva sp. obtida. Os tempos de esporulação testados 

foram 24h, 48h e 72h, com três replicados cada um. A indução de esporulação foi feita, 

com nove amostras de talos limpos de Ulva sp. (três amostras de 0,250 ± 0,001 g por 

tratamento) cortadas aleatoriamente aos pedaços e expostas à dessecação, escuridão e 

frio no frigorífico durante 2 horas. Todas as amostras foram depois retiradas do frio e 

colocadas em copos individuais de 400ml, com água filtrada (1µm) e esterilizada por 

autoclavagem (densidade de cultivo de 6,25 x 10-4 g ml-1). Estes copos foram mantidos 

a 25ºC (figura 19), onde, dependendo do tratamento a que pertenciam, permaneceram 

durante 24h, 48h ou 72h, em ambiente controlado (tabela 9). 

 

Figura 19 Frascos de esporulação. Densidade de cultivo usada foi 6,25 x 10-4 g ml-1 em todos os 
frascos. 
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Tabela 9 Condições usadas para a indução de esporulação de Ulva sp., no teste com diferentes 
tempos de esporulação. *não existiu diferenças significativas entre a intensidade luminosa dos vários 

tratamentos (ANOVA, F (2,6) =2.8326, p=0,13608). 
 

Indução de esporulação de Ulva sp. 

Peso inicial das amostras Ulva sp. 0,250 ± 0,001g (±d.p.) 

Tempo de exposição dessecação 2 horas, no escuro a 4ºC 

Volume de cultivo 400ml 

Tempo de esporulação 24h / 48h / 72h 

Temperatura 25,6 ± 0,2ºC (±d.p.) 

Salinidade 35,0‰ 

Intensidade luminosa 4910 ± 290 lux* (±d.p.) 

Fotoperíodo 12:12h 

Sem arejamento  

Sem adição de nutrientes  

 

 

 Após o final de cada tempo de esporulação (24h, 48h e 72h), filtrou-se o meio 

de cultivo de cada frasco (125µm para reter as algas e eventuais impurezas) para um 

recipiente previamente esterilizado, onde se misturou o conteúdo dos copos 

correspondentes ao mesmo tratamento. Esta solução foi depois dividida por três 

frascos erlenmeyer de 500ml, aos quais se adicionou água filtrada (1µm) e esterilizada, 

necessária até perfazer o volume de 500ml (cerca de 50 a 70ml por frasco). Este 

procedimento foi repetido para todos os tratamentos. Os frascos de cultivo foram 

mantidos com arejamento (10 bolhas seg-1), na sala de cultivo de microalgas durante 

três semanas, sob as condições que se encontram resumidas na tabela 10.  
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Tabela 50 Condições de cultivo de germlings de Ulva sp. in vitro. *Não existiu diferenças 
significativas entre a intensidade luminosa dos vários tratamentos (ANOVA, F(2, 6)=1,5542, 

p=0,28584). 

Parâmetros de cultivo in vitro –  germlings de Ulva sp. 

Temperatura 19 ± 1ºC (±d.p.) 

Salinidade 35‰ 

Fotoperíodo 19L:5D 

Intensidade da luz 7090 ± 32 lux (±d.p.) 

Concentração de nutrientes 1 ml l-1 de NutriBloom Plus 

Dióxido de germânio (GeO2) 2 ml l-1 

Renovação de água Não 

 

 

Ao décimo primeiro dia já eram visíveis alguns germlings em suspensão em 

todos os meios de cultivo. Após 3 semanas de cultivo (21 dias), obteve-se maior peso 

de germlings nos tratamentos 72h e 48h, com cerca 3,933±1,240g e de 3,907±1,085g 

respetivamente, enquanto que o tratamento 24h apenas gerou 0,971±0,188g (figura 

20). Esta diferença entre tratamentos foi significativa (ANOVA, F(2, 6) =4,2429, p < 

0,05). Uma análise post-hoc de Tukey, mostrou que dos três tratamentos apenas o peso 

médio de germlings obtido com o tratamento 24h, é que foi significativamente inferior 

aos restantes (figura 20; Teste de Tukey HSD, MS = 1,1251, g.l.=6, p<0,05 ). Durante o 

teste, um dos frascos do tratamento 24h desenvolveu poucos germlings devido a uma 

contaminação por diatomáceas. No entanto, mesmo excluindo o conteúdo deste frasco 

dos cálculos, o peso médio obtido com este tratamento continua a ser mais baixo, com 

1,436 ± 0,163g, o que é menos de metade do que foi obtido nos restantes tratamentos. 

 

Os resultados obtidos neste ensaio mostram que é possível restringir este período 

transitório na linha de produção a apenas dois dias (48h).  
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Figura 20 Peso médio (± desvio padrão) de germlings de Ulva sp. obtidos ao final de 21 dias de 

cultivo in vitro no laboratório. Cultivo com intensidade luminosa de 7090 ± 32 lux (±d.p.). 

 

  

Efeito do aumento da intensidade de luz sobre a biomassa de germlings 
obtida 

Repetiu-se novamente o ensaio experimental (24h/48h/72h) com as condições 

de indução de esporulação e cultivo descritas nas tabelas 9 e 10, mas desta vez utilizou-

se uma intensidade de luz de 7210 ± 50 lux. Nesta experiência de cultivo in vitro, 

obteve-se no geral uma biomassa média de germlings de 1,173 ± 0,666g. Este resultado 

é significativamente inferior (teste-t para variáveis independentes, t=2,845381, 

g.l.=16, p<0,05) ao peso médio obtido no ensaio anterior, que originou 2,937 ± 1,737g 

de germlings de Ulva sp. (figura 21). 

 

A diferença entre o peso médio de germlings obtido em tempos de esporulação 

diferentes foi novamente significativa (ANOVApeso, F(2, 6)=18,8845, p<0,05). A análise 

post-hoc de Tukey, mostrou que o peso de germlings obtido com o tratamento 48h 

(1,908±0,325g), foi significativamente maior em comparação aos restantes 

tratamentos (Teste de Tukey HSD, MS = 0,0810, g.l. = 6, p<0,05 ).  
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 Figura 151 Peso médio de germlings de Ulva sp. obtidos sob duas intensidades luminosas diferentes. 

5.3 PRODUÇÃO DE GERMLINGS IN VITRO OBTIDA EM 2019/2020 NO AQUALAB 

A partir das induções de esporulação realizadas nos testes anteriores 

(subcapítulo 5.2), estabeleceram-se oito cadeias de produção de germlings de Ulva sp. 

in vitro (figura 22), cujo protocolo de cultivo utilizado já tinha sido estabelecido no ano 

anterior (De Girolamo et al 2019). As condições gerais de cultivo encontram-se 

resumidas na tabela 11. Para além da renovação do meio de cultivo e adição de 

nutrientes, o volume de cultivo também foi aumentado semanalmente (de 500 ml – 

1000 ml – 2000 ml – 5000ml). Frascos e material de laboratório foram esterilizados 

por autoclavagem, ou com uma solução de hipoclorito de sódio, 5% de cloro ativo 

quando necessário. Todo este processo de cultivo in vitro durou 5 a 6 semanas, desde 

a indução de esporulação. 

Tabela 11 Condições gerais de cultivo de germlings de Ulva sp. in vitro. 

Parâmetros de cultivo in vitro –  germlings de Ulva sp. 

Temperatura 19 ± 0,5ºC (±d.p.) 

Salinidade 35‰ 

Fotoperíodo 19L:5D 

Intensidade da luz entre 4090 e 12780 lux  

Concentração de nutrientes 1 ml l-1 de NutriBloom Plus 

Dióxido de germânio (GeO2) 2 ml l-1 

Renovação de água 
100%, semanalmente (exceto durante as 3 
primeiras semanas de cultivo) 
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Figura 22 Cultivo de germlings de Ulva sp. em frascos de vidro, onde se vê o produto de três induções 
de esporulação diferentes: prateleira do meio com cultivos de aproximadamente 2 semanas de idade, 

prateleira de cima com germlings na sua 4ª semana de cultivo e a prateleira de baixo com germlings de 
seis semanas. 

 

A biomassa total de germlings obtidos por cadeia de produção foi variável entre 

si, pois as condições de cultivo das células reprodutoras após cada indução de 

esporulação foram ligeiramente diferentes de ensaio experimental para ensaio 

experimental, ou até mesmo de tratamento para tratamento (intensidade de luz, 

arejamento, tempo permitido para esporulação, nº de replicados utilizados...). 

Ainda assim, a partir das oito cadeias de produção e ao final de um período de 

5 – 6 semanas de cultivo in vitro produziu-se no total 413,043g de germlings de Ulva 

sp. (tabela 12). No geral, a quantidade de germlings de Ulva sp. obtida por frasco variou 

entre 2,777g e 23,689g, sendo que na linha de produção onde se obteve menos 

germlings se produziu em média 5,556 ± 2,751g por frasco e na linha de produção onde 

se obteve maior biomassa de germlings produziu-se 15,051 ± 1,392g por frasco (tabela 

12).  
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Tabela 12 Resultados de produção das 8 cadeia de produção de germlings mantidas entre Abril de 
2019 e Janeiro de 2020. Peso mínimo, máximo, médio (± desvio padrão) e total obtido por frasco de 

cultivo ao final de 5-6 semanas de cultivo. 
 

Data 
Peso min. 

(g) 

Peso máx. 

(g) 

Peso 

(g) 
Nº frascos 

Peso total 

(g) 

21/05/19 8,519 17,958 13,239 ± 6,674 2 26,477 

04/10/19 4,297 9,976 7,137 ± 4,016 2 14,273 

05/11/19 8,655 12,013 10,167 ± 1,704 3 30,502 

21/11/19 8,255 23,689 13,088 ± 4,665 9 117,791 

12/12/19 13,141 16,822 15,051 ± 1,392 6 90,308 

27/12/19 2,777 8,278 5,556 ± 2,751 3 16,668 

09/01/20 6,31 19,738 12,965 ± 4,986 6 77,792 

16/01/20 4,872 7,498 6,539 ± 1,010 6 39,232 

Total 2,777 23,689 11,163 ± 4,729 37 413,043 

 

 

Estes germlings, para além de terem sido utilizados em ensaios experimentais 

no exterior e interior do laboratório (figura 23A), também serviram como fonte de 

alimento para os juvenis de H. tuberculata, tendo-se inclusivamente congelado uma 

parte em cuvetes de gelo, em porções prontas para servem usadas quando necessário 

(figura 23B). 

 

 
Figura 23 Ulva sp. usada num dos ensaios de crescimento de germlings (A); Germlings de Ulva sp. 

congelados, divididos em porções prontas para utilizar na alimentação de H. tuberculata (B). 

 

A B 
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5.4 CULTIVO DE GERMLINGS NO EXTERIOR DO AQUALAB - EFEITO DA 
CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NO SEU CRESCIMENTO. 

 

Uma das restrições ao aumento da escala de produção de Ulva sp. tem sido a 

transição entre o cultivo inicial in vitro de germlings, para o sistema de cultivo externo 

em tanques de 650L, com subsequente desenvolvimento de frondes (talos) longas. 

Assim, fizeram-se alguns ensaios experimentais para o desenvolvimento de um sistema 

de cultivo intermédio, neste caso em tanques de 24L de capacidade, com o objetivo de 

estimular o crescimento de germlings antes de os colocar nos tanques de 650L, onde o 

conteúdo do meio de cultivo é mais difícil de controlar e cujo manuseamento não é tão 

fácil como os tanques de menores dimensões. 

Para este ensaio experimental, acrescentou-se ao sistema de cultivo de 

macroalgas externo, um conjunto três tanques de 24L de capacidade (figura 24). A cada 

tanque foi adicionado semanalmente três concentrações diferentes (0 ml l-1, 0,104 ml 

l-1, 0,208 ml l-1) do adubo SOLUTECK 20-15-15 (de ADP Fertilizantes, S.A., Alverca do 

Ribatejo – Portugal). Como já foi referido anteriormente (subcapítulo 5.1), o circuito 

de água que abastece todos os cultivos externos de macroalgas, corresponde aos 

efluentes dos cultivos de H. tuberculata e Holothuria sp. Portanto, para além do 

suplemento de adubo, este sistema também recebeu alguns nutrientes deste sistema 

IMTA.   
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Figura 24 Tanques de cultivo de germlings de Ulva sp. na zona exterior do AquaLab. 
 

 

Distribuiu-se equitativamente pelos três tanques de cultivo, germlings de Ulva 

sp. provenientes de uma das cadeias de produção de germlings in vitro através do 

método que já foi descrito anteriormente (subcapítulo 5.3). Iniciou-se este cultivo com 

aproximadamente 12g de germlings de Ulva sp. por tanque (tabela 13). O cultivo foi 

mantido à temperatura ambiente, sob fotoperíodo natural e com arejamento suficiente 

para manter os germlings em suspensão (tabela 13). O circuito de água funcionou em 

regime semiaberto, tal como aconteceu no sistema de tanques de 650L. A adição de 

adubo foi feita uma vez por semana, logo após o fecho do fluxo de água. Os parâmetros 

físico-químicos nestes tanques foram monitorizados diariamente.  

  

Tabela 13 Parâmetros físico-químicos dos cultivos de germlings de Ulva sp. realizados na zona 
exterior do AquaLab (± desvio padrão). 

 

Nutrientes 

(ml l-1) 

Pinicial 

(g) 

Dinicial 

(g L-1) 

T (ºC) Sal. (‰) Lum. (lux) ph 

0,208 12,221 0,509 16,6 ± 1,9 36,1 ± 0,7 3502 ± 1978 8,07 ± 0,288 

0,104 12,222 0,509 16,6 ± 1,9 36,1 ± 0,7 3885 ± 2148 8,17 ± 0,211 

0 12,222 0,509 16,6 ± 1,9 36,1 ± 0,7 3734 ± 2038 8,2 ± 0,174 
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Este ensaio teve início a meio de Abril e durou 28 dias. Após este período 

efetuou-se a pesagem das algas obtidas. 

Houve ganho de tamanho e peso de Ulva sp. nos três tratamentos (tabela 14). 

Nos tanques onde foi acrescentado adubo a Ulva sp desenvolveu talos compridos 

tubulares e laminares, enquanto que no tanque que apenas recebeu os efluentes do 

cultivo de H. tuberculata, os germlings se desenvolveram com um morfotipo 

filamentoso (figura 25).  

Obteve-se maior peso de Ulva sp. com a adição semanal de 0,104 ml l-1 de adubo 

ao meio de cultivo. Neste caso obteve-se uma taxa de crescimento de 9,045 % dia-1 em 

28 dias de cultivo, o que corresponde a um peso total de 43,175g (tabela 14).  

Outro dado de interesse é o facto de os germlings cultivados apenas com os 

efluentes do AquaLab (sem adição de adubo), terem duplicado de peso para 29,598g, 

que corresponde a uma taxa de crescimento de 5,077 g dia-1 (tabela 14). No entanto, 

não houve desenvolvimento de talos laminares e foi o tanque onde se registou o menor 

crescimento algal (figura 25, tabela 14).  

 

Tabela 14 Parâmetros de crescimento obtidos no ensaio realizado nos tanques de 24L no exterior do 
laboratório, com diferentes quantidades de nutrientes (0ml l-1 corresponde ao tanque de controlo). 

 

Tratamento 

(ml l-1) 
P inicial (g) P final (g) 

Cresc. diário 

(g dia-1) 

DGR 

(% dia-1) 

0 12,222 29,598 0,621 5,077 

0,104 12,222 43,175 1,105 9,045 

0,208 12,221 34,036 0,779 6,375 
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Figura 25 Cultivo de germlings de Ulva sp. na zona exterior do AquaLab (A) Primeiro dia de montagem 
de cultivo; (B) Último dia de cultivo (C) Amostras de germlings recolhidos no final deste ensaio 
experimental (D) Amostra recolhida do tanque suplementado com 0,104 ml l-1. 
 

 

5.5 Aumento da escala de Cultivo de germlings no interior do laboratório - 
Efeito de diferentes tipos de nutrientes no seu crescimento. 
 
Neste ensaio experimental, testou-se o efeito de duas fontes diferentes de 

nutrientes: Nutribloom plus e SOLUTECK 20-15-15. Para tal replicou-se o sistema de 

cultivo descrito no subcapítulo anterior, mas no interior do laboratório sob condições 

experimentais controladas (figura 26), com água do mar filtrada (5µm) e esterilizada 

com UV. Utilizou-se 2 tanques de 24L (replicados) por tratamento.  

 

 

Figura 26 Sistema de cultivo de germlings em tanques de 24L no interior do laboratório. 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

34 

 

 

Neste ensaio, optou-se por baixar ainda mais a concentração de adubo fornecida 

aos tanques de cultivo de 0,104 ml l-1 para 0,0625 ml l-1. A concentração de Nutribloom 

plus fornecida foi mantida em 1 ml l-1. A adição de nutrientes a todos os meios de cultivo 

foi feita uma vez por semana após renovação da água de cultivo. A água de cultivo foi 

renovada a 100% duas vezes por semana (com um espaçamento de 3 a 4 dias entre si).  

Após duas semanas de cultivo (14 dias), sob as condições resumidas na tabela 

15, os germlings foram retirados dos tanques, limpos com água doce, secos com papel 

absorvente e os seus pesos respetivos registados. 

 

Tabela 15 Parâmetros físico-químicos dos cultivos de germlings de Ulva sp. realizados em laboratório 
(± desvio padrão). 

 

Nutrientes P inicial (g) T (ºC) Sal. (‰) Lum. (lux) ph 

SOLUTECK 

20-15-15 
14,998±0,001 19,3±0,8 35,1±0,3 4340±168 7,87±0,23 

Nutribloom 

plus 
14,994±0,001 19,7±0,2 35,1±0,4 5206±350 7,80±0,29 

 

Após 14 dias de cultivo obteve-se uma maior biomassa com a adição de 

Nutribloom plus (39.638 ± 4.334 g), do que com a adição de adubo (36,066± 7,683 g), 

embora a diferença na biomassa obtidas com os dois tipos de nutrientes pareça ser 

muito pequena (tabela 16). Em ambos os tratamentos, a biomassa mais do que 

duplicou de peso tendo-se obtido um crescimento médio diário acima dos 10% (tabela 

16). Para além do aumento de tamanho dos germlings em ambos os tratamentos, o 

nível de contaminação por outras espécies (diatomáceas por exemplo) foi quase 

inexistente (figura 27). 

Tabela 16 Parâmetros de crescimento obtidos no ensaio realizado nos tanques de 24L no interior do 
laboratório, ao final de 14 dias de cultivo com dois tipos de nutrientes (± desvio padrão). 

 

Tratamento P inicial (g) P final (g) 
Cresc. diário  

(g dia-1) 

DGR 

(% dia-1) 

SOLUTECK 

20-15-15 
14,998± 0,001 36,066 ± 7,683 1,505 ± 0,549 10,034 ± 3,660 

Nutribloom 14,994 ± 0,001 39,638 ± 4,334 1,760 ± 0,310 11,740 ± 2,066 
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Figura 27 Conjunto de germlings obtidos num dos meios de cultivo mantidos no interior do 
laboratório sob condições controladas. 

 

Paralelamente a este ensaio, montou-se um sistema de cultivo em mangas 

plásticas (figura 28), na sala de cultivo de microalgas. Uma manga para cada tipo de 

nutrientes. A origem dos germlings usados e a densidade inicial de cultivo nas mangas 

foi a mesma (15g de germlings em 24L). A frequência de renovação dos meios de cultivo 

também foi a mesma (a 100% duas vezes por semana). Devido ao local onde este 

sistema de mangas foi montado, alguns parâmetros de cultivo foram diferentes em 

relação aos utilizados no sistema de tanques, nomeadamente, a temperatura do meio 

de cultivo nas mangas, que foi mais baixa (17,5 ± 0,8 °C) e a intensidade luminosa a 

que estiveram sujeitas, que foi mais alta (6960 ± 681 lux).  
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Figura 28 Cultivo de germlings em mangas plásticas de 24l. 
 

 

A manga onde foi adicionado Nutribloom Plus, apresentou bons resultados de 

crescimento, tendo duplicado o seu peso ao final de duas semanas. Ou seja, atingiu 

34,71g, com uma taxa de crescimento de 9,391 % dia-1. Com a adição de adubo obteve-

se apenas um crescimento de 1,074 % dia-1, o que resultou num menor ganho de peso, 

com apenas 17,252g. Em ambos os casos, o nível de contaminação também foi baixo. 

 

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A experiência de cultivo multitrófico integrado realizada neste trabalho 

confirma a possibilidade de manter uma espécie herbívora como Haliotis tuberculata 

em associação com indivíduos do género Holothuria. A presença de pepinos do mar 

parece não ter efeitos negativos sobre o crescimento normal de H. tuberculata. De 

facto, foi registado um crescimento significativo ao longo da experiência com taxas 

específicas de crescimento, relativo ao comprimento (SGR = 0,17% d-1), superiores às 

obtidas nos meses anteriores pelos mesmos reprodutores mantidos num sistema não 

associado a pepinos do mar (SGR = 0,06% d-1, De Girolamo et al. 2019). É importante 

notar que parte deste resultado pode ter sido influenciado pela eficácia do alimento 

artificial fornecido aos animais. As características e quantidades de proteínas 

utilizadas, bem como as proporções entre estas e os lipídios (dados não publicados 
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fornecidos por Skretting España S.A.), estão entre os fatores que mais podem ter 

contribuído para o elevado crescimento obtido nesta experiência. Quanto à Holothuria 

sp., embora a associação com abalone não tenha influenciado a sobrevivência e o 

crescimento dos animais (nenhuma diferença entre o sistema integrado e o controlo), 

as taxas de crescimento foram quase nulas com uma pequena diminuição no tamanho 

dos animais. Este resultado pode ter sido determinado pela elevada densidade de 

animais utilizados nesta experiência (16 ind. m-2). Estudos recentes, mostram que a 

densidade de cultivo do pepino do mar é um fator muito relevante, tanto em cultivos 

monoespecíficos, quanto em cultivos multitróficos integrados com valores variáveis 

entre 6 e 3 ind. m-2 (Tolon et al., 2017; Qi et al. 2013). 

Portanto, é possível realizar um cultivo multitrófico do tipo testado neste 

trabalho. Muitos aspetos deste sistema podem e devem ser melhorados, como por 

exemplo discriminar entre as espécies do género Holothuria, definir as densidades dos 

animais, definir as entradas e saídas de alimentos e resíduos. No entanto, com os 

ajustes necessários, este pode ser um modelo aplicável não só para aquicultura "on 

shore", mas também extensível a um ambiente “off-shore”. 

 

O processo de “grading”, ou seja, a triagem de indivíduos com base no tamanho 

da concha, é um processo bastante comum num cultivo de juvenis de abalone. Esta 

seleção é geralmente realizada várias vezes ao longo do processo de produção e é feita 

com o objetivo de reduzir a competição entre os animais e aumentar a produtividade 

do sistema (Leighton & Robinson, 2008). Neste trabalho, mostramos como a triagem 

em três classes de comprimento e operada em indivíduos com cerca de um ano e meio 

de idade, proporcionou um aumento significativo no crescimento da classe de menor 

comprimento. Na verdade, as taxas de crescimento da população composta apenas por 

animais pequenos foram superiores às obtidas pela população de referência (mix). 

Estes dados indicam a existência de uma competição considerável entre indivíduos de 

dimensões diferentes. A diminuição da competição causada pelo processo de triagem 

resultaria num crescimento compensatório dos animais mais pequenos (Ricker, 1975). 

O efeito final é um maior crescimento dos indivíduos de menor comprimento que, 

deste modo, conseguem alcançar e até ultrapassar o tamanho de indivíduos 

pertencentes a uma classe de comprimento superior (figura 11). No entanto, é de notar 

que a densidade, variável importante no processo de crescimento destes animais 
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(Mgaya & Mercer, 1995; Heath & Moss, 2009), embora não tenha sido um fator 

limitante, não foi considerada no nosso desenho experimental. Assim, as diferenças de 

crescimento e densidade entre as classes podem ser a causa da diferença evidenciada 

entre a população de referência (mix) e a população formada pelas três classes 

agrupadas (figura 13). A otimização dos sistemas de produção na aquicultura pode 

depender de diversos fatores e, como este trabalho demonstra, um deles é certamente 

representado pela triagem. O processo de seleção dos animais com base no tamanho 

deve, no entanto, ser estudado, considerando também outros elementos, como por 

exemplo, o momento da seleção, a densidade dos animais nos tanques, bem como as 

condições e sistemas de cultivo a serem implementados.  

Por fim, o uso de alimentos artificiais, embora tenha sido ditado por fatores 

contingentes (Furacão Lorenzo, COVID19), destacou claramente a necessidade de 

desenvolver alimentos específicos que possam melhorar o crescimento dos animais. O 

desenvolvimento desta dieta também deve incluir uma componente algal, essencial 

para o crescimento saudável destes animais (Bansemer et al., 2016). Portanto, é 

imperativo que a linha de investigação sobre os processos de produção sexuada e 

assexuada de Ulva sp. continue, com o objetivo de criar uma alimentação saudável e 

ambientalmente sustentável. 

 

O cultivo de Ulva sp. ao ar livre mostrou como o crescimento da biomassa desta 

alga é influenciado principalmente por fatores ambientais. Esta tendência já tinha sido 

observada nos cultivos externos em anos anteriores (Isidro et al. 2018), pois temos 

conseguido manter e até promover o crescimento de Ulva sp. durante a 

Primavera/Verão, mas geralmente a partir do Outono ocorre uma quebra na produção. 

Estudos realizados nos Açores, mostram que os períodos de maior crescimento algal 

ocorrem durante a Primavera e Verão, que correspondem às épocas do ano com 

períodos de luz mais longos, com menor hidrodinamismo e em que a temperatura da 

água do mar é mais alta (Neto 1997, Neto 2000, Neto 2001, Magalhães, 2014).  

Apesar de já termos estabelecido protocolos de indução e crescimento de 

germlings de Ulva sp. em anos anteriores (Isidro et al. 2018, De Girolamo et al. 2019) 

existiu quase sempre alguma inconsistência a nível da obtenção de germlings de Ulva 

sp. e posterior desenvolvimento de talos. Neste contexto os resultados obtidos neste 
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trabalho permitiram-nos aprimorar as técnicas de produção de germlings e o posterior 

crescimento tanto em laboratório quanto em espaços abertos. 

Os testes realizados durante o período de 2019-2020 mostraram um efeito 

positivo da agitação da água nos frascos de cultivo, tendo-se obtido maior produção de 

germlings na presença de um ligeiro arejamento (aproximadamente 10 bolhas seg-1). 

Além disso, permitiram otimizar a gestão do processo de esporulação subsequente, 

reduzindo o período transitório e aperfeiçoando a intensidade da luz de cultivo. Logo 

após a indução de esporulação, geralmente ocorre um período transitório de 3 a 5 dias 

em recipientes provisórios, durante o qual as amostras de algas libertam os 

esporos/gâmetas para o meio de cultivo. Este período, geralmente fixo, foi estabelecido 

para permitir a máxima descarga de células reprodutoras (Isidro et al. 2018). No 

entanto, os dados obtidos, permitem restringir este período de esporulação na linha de 

produção a apenas 48h. A intensidade luminosa é outro fator que pode afetar a 

produtividade das algas, quer quando está em excesso quer quando está em falta. Os 

resultados destes ensaios experimentais indicam que, nesta fase, o intervalo ideal de 

intensidade de luz para o desenvolvimento de Ulva sp. está mais próxima de 7090 ± 

32 lux.  

Apesar do elevado potencial de crescimento dos germlings no ambiente exterior, 

mais uma vez, verificamos que uma das desvantagens deste sistema é a pouca 

capacidade de controlo sobre fatores ambientais e sobre eventuais contaminações 

provenientes do sistema de efluentes do laboratório. No geral, obteve-se maior 

crescimento no sistema de tanques de 24L no laboratório do que ao ar livre. Um 

sistema de cultivo como este, sob condições controladas durante os meses de 

Outono/Inverno, poderá ser uma solução para desenvolver e manter Ulva sp. no 

laboratório durante este período de tempo. Relativamente à fonte de nutrientes, por 

uma questão económica, seria mais vantajoso continuar a usar o adubo do tipo 

“SOLUTECK 20-15-15” em cultivos de grandes volumes, pois é um produto fácil de 

adquirir. No entanto, dever-se-ia testar composições diferentes dos três 

macronutrientes primários N-P-K em futuros cultivos de forma a maximizar o 

crescimento de macroalgas em sistemas de cultivo onde se trabalha com grandes 

volumes. 

O cultivo em mangas plásticas também poderá ser uma solução viável no futuro. 

A manutenção e estimulação do crescimento de germlings de Ulva sp. em mangas 
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plásticas já foi tentada no AquaLab em anos anteriores, mas sem sucesso (Isidro et al. 

2018). Geralmente após uma ou duas semanas de cultivo, as algas começavam a 

degradar-se. Antes da otimização dos protocolos de indução de esporulação e de cultivo 

in vitro de germlings, a contaminação dos cultivos também era frequente nas 

experiências feitas nas mangas de plástico (Isidro et al. 2018). Portanto, a obtenção de 

crescimento e germlings em boas condições ao final de duas semanas de cultivo em 

mangas plásticas é uma boa indicação para voltar a tentar estimular o crescimento de 

germlings neste sistema de cultivo. 

 

7. OUTRAS ATIVIDADES 

Lançamento do projeto “Development of sustainable, integrated and innovative 

aquaculture in Macaronesia: Research and development to foster the production of 

marine invertebrates of commercial interest” – AQUAINVERT Interreg 

MAC/1.1.a/282 (figura 29). Este evento foi realizado na Madeira nos dias 27-28 

Fevereiro de 2020 (Kick-off meeting). O AquaLab é um dos parceiros deste projeto que 

tem entre os seus objetivos a criação de uma plataforma de intercâmbio conjunta para 

o desenvolvimento de técnicas aquáticas sustentáveis de invertebrados marinhos.  

 

 

 

Figura 29 Kick-off meeting do projeto AQUAINVERT realizado na Madeira nos dias 27-28 Fevereiro 
de 2020. 

 

https://www.mac-interreg.org/agenda/convocatoriasafecha.jsp?dia=27&mes=2&anyo=2020
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Participação na candidatura ao projeto de financiamento para a infraestrutura regional 

do European Marine Biological Resources Center (EMBRC-PT)- Infraestrutura de 

Investigação inserida no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de 

interesse estratégico    

 

Cooperação com a empresa Skretting España S.A para a experimentação de alimentos 

artificiais. A colaboração com a Skretting, que é um líder mundial no setor de nutrição 

e serviços para aquacultura, pode-se tornar fundamental não só nas experimentações 

de alimentos artificiais, mas também no desenvolvimento de novas formulações 

especificas para a lapa burra e/0u outras espécies que podem ser de nosso interesse. 

 

Cooperação com a NAASF (North Atlantic Azores Sea Farming) na avaliação de um 

projeto de aquacultura “on-shore” de abalone na ilha da Terceira. Esta colaboração, 

que surge de contactos anteriores, pode ser alargada com o tempo, se esta resolver 

investir na Região. 

 

Visita à ilha do Pico para discutir com o Sr. Grief Alker (pescador e empresário) e o Sr. 

Duarte Freitas (deputado) o eventual envolvimento num projeto de comercialização de 

sapateira, que necessitaria de algumas acções de I&D no processo de cativeiro e 

engorda pré comercialização. O processo encontra-se atualmente estagnado devido a 

algumas dificuldades de infraestruturas e certamente também devido aos problemas 

criados pela atual conjuntura socio-económica regional e internacional. 

8. AGRADECIMENTOS 

O AquaLab só tem conseguido desenvolver a sua atividade porque tem sido financiado 

pelo Governo Regional, ao abrigo da portaria 32/2009. Tem contado, também, com o 

apoio do IMAR e do Centro OKEANOS.  

A nível pessoal, é de reconhecer e de agradecer o empenho e entusiasmo de diversos 

técnicos, quer do IMAR, quer da Universidade,  na manutenção e desenvolvimento 

desta pequena infraestrutura experimental. Estamos certos que eles se reconhecem 

neste esforço conjunto, pelo que não mencionaremos nomes, para além da Técnica de 

Laboratório adstrita ao AquaLab, a Sra. Fátima Mendes, para não correr o risco de 

algum esquecimento.  



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

42 

 

9. REFERÊNCIAS 

Bansemer, M. S., Qin, J. G., Harris, J. O., Howarth, G. S., & Stone, D. A. (2016). 

Nutritional requirements and use of macroalgae as ingredients in abalone 

feed. Reviews in Aquaculture, 8(2), 121-135. 

COM (2019). The European Green Deal. Communication from the European 

Commission. Brussels, 11.12.2019. 

De Girolamo, M., Nunes, C., Rodeia, J., Rodrigues, F. & Isidro, E., (2017). AQUALAB: 

Relatório técnico-científico de atividades desenvolvidas entre janeiro de 2016 e 

abril de 2017. Arquivos do DOP: Série Estudos, nº1/2017. AD-199. 

De Girolamo, M., Nunes, C., West, P., Rodeia, J. & Isidro, E., (2019). Relatório de 

Atividades do AQUALAB em 2018/2019. Arquivos Okeanos: Relatório interno 

Nº 2 / 2019.  

Granada, L., Sousa, N., Lopes, S., & Lemos, M. F. (2016). Is integrated multitrophic 

aquaculture the solution to the sectors’ major challenges?–a review. Reviews in 

Aquaculture, 8(3), 283-300. 

Hughes, A.D. and Black, K.D., 2016. Going beyond the search for solutions: 

understanding trade-offs in European integrated multi-trophic aquaculture 

development. Aquaculture Environment Interactions, 8, pp.191-199. 

Heath, P., & Moss, G. (2009). Is size grading important for farming the abalone 

Haliotis iris?. Aquaculture, 290(1-2), 80-86. 

Mgaya, Y.D. & Mercer, J.P. (1995). The effects of size grading and stocking density on 

growth performance of juvenile abalone. Aquaculture, 136, 297–312. 

Isidro, E., Nunes, C., Rodeia, J. & De Girolamo M. (2018). Relatório de Atividades do 

Aqualab em 2017/2018. Arquivos do DOP: Série Estudos, Nº1/2018. AD-198. 

Leighton, P. & Robinson, G. (2008). Abalone hatchery manual. Bord Iascaigh Mhara, 

Aquaculture Technical Section, Aquaculture Development Division. 

Aquaculture Explained, 25. 

Magalhães, B. I. M. M. (2014). Avaliação do efeito da temperatura e luz no crescimento 

in vitro de Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyta, Chlorophyceae). Dissertação de 

Mestrado, Universidade dos Açores. Portugal. 

Mgaya, Y.D. & Mercer, J.P. (1995). The effects of size grading and stocking density on 

growth performance of juvenile abalone. Aquaculture, 136, 297–312. 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

43 

 

Neto, A. I. (1997). Studies on algal communities of São Miguel, Azores. Tese de 

Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada. X+309 pp.  

Neto, A. I.  (2000). Observations on the biology and ecology of selected macroalgae 

from the littoral of São Miguel (Azores). Botanica Marina 43, 483-498.  

Neto, A. I. (2001). Macroalgal species diversity and biomass of subtidal communities 

of São Miguel (Azores). Helgoland Marine Research 55, 101-111. 

Qi, Z., Wang, J., Mao, Y., Liu, H., & Fang, J. (2013). Feasibility of offshore co‐culture 

of abalone, Haliotis discus hannai Ino, and sea cucumber, Apostichopus 

japonicus, in a temperate zone. Journal of the World Aquaculture 

Society, 44(4), 565-573. 

Ricker, W. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish 

populations. Bulletin of Fisheries Resource Board of Canada, 191, 1–382 

Soto, D. (2009). Integrated mariculture: a global review. FAO Fisheries and 

Aquaculture Technical Paper. No. 529. Rome, FAO. 183p 

Tolon, T., Emiroğlu, D., Günay, D., & Hancı, B. (2017). Effect of stocking density on 

growth performance of juvenile sea cucumber Holothuria tubulosa (Gmelin, 

1788). Aquaculture Research, 48(8), 4124-4131. 

 

  



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 1/2020. 

44 

 

Arquivos Okeanos 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 
I - Estrutura do documento 
Os Arquivos Okeanos estão divididos em duas séries: Relatórios Internos (de divulgação 
restrita) e de Cruzeiros (dados básicos das campanhas marítimas das embarcações L/I –
“Águas Vivas” e N/I “Arquipélago”.  
Tanto quanto possível cada relatório deverá ter a seguinte organização: 
1 - Capas rígidas: de cor azul para os Relatórios Internos e verde para Cruzeiros. Na capa frontal 
deverá ser indicada a série, a numeração e o título, podendo ainda conter uma figura ilustrativa 
do estudo. O verso da capa frontal deve ter informação geral, podendo conter informação 
adicional, relativa por exemplo à origem da ilustração da capa, arranjo gráfico ou impressão. 
2 - Primeira página, sem numeração, com título, nome do(s) autor(es) e afiliação 
complementar quando aplicável. 
3 - Resumos, em Português e Inglês (máx. 300 palavras cada) 
4 - Agradecimentos (fontes de financiamento, etc.) 
5 – Índices, para documentos com mais de 10 páginas; 
6 – Estrutura principal:  

- Introdução (com objetivos) 

- Metodologias 

- Resultados 

- Discussão e Conclusões 

- Referências 

- Anexos 
 
II - Forma do documento (Folio) 
1 - Mancha de texto 
Folha A4 com as seguintes margens: direita e esquerda com 2,5 cm, topo e inferior com 3,0 

cm. Os documentos com mais de 12 páginas devem ser, de preferência, impressos em frente e 
verso. 
2 - Numerações 
Páginas - A numeração da página deverá ser em arábico para a parte textual, centrada no fundo 
da página e iniciar-se na primeira página com texto (introdução). As partes antes da introdução 
(pré-textuais) e depois das referências (parte pós-textual; ex. Anexos) deverão ser numeradas 
em romano.  
Figuras e Tabelas - Numeradas também em arábico e de preferência inseridas no texto. 
 
3 - Estilo e Fontes 
De preferência deverá ser usada a fonte Georgia 12, com texto a uma coluna. O espaçamento 
deverá ser de 1,5. A fonte e o espaçamento poderão ser reduzidos para textos mais longos (estilo 
“text”).  
Títulos - Deverão ser em maiúsculas, fonte Tahoma, e sem numeração. Os subtítulos deverão 
ter uma fonte mais pequena que os principais. De preferência devem usar-se os estilos de 
fontes já preparados no template (“headings”).  
Legendas de Figuras e Tabelas - Deverão ser feitas em tamanho inferior, Georgia 10. De 
preferência devem usar-se os estilos de fontes já preparados no template (“captions”). 
Citações e referências – Utilizar o estilo APA disponível no software de gestão bibliográfica.   
 
4 - Língua 
Estes documentos podem ser redigidos em Português ou Inglês, cabendo esta opção aos 
autores.  
 
III - Submissão 
Os autores deverão submeter os relatórios para publicação por e-mail, para o secretariado: 
okeanos.secretariado@uac.pt 

mailto:okeanos.secretariado@uac.pt

