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RESUMO 

 

Este relatório descreve o trabalho de investigação desenvolvido entre 2018 e 2019 no 

AquaLab. Os resultados apresentados referem-se ao processo de domesticação de 

Haliotis tuberculata coccinea à otimização dos protocolos de produção de Ulva sp. e a 

estudos preliminares sobre o cultivo de pepinos-do-mar (Holoturia sp.). 

O primeiro resultado de interesse foi o sucesso obtido na reprodução artificial feita com 

H. tuberculata nascidos e cultivados durante um ano e meio no laboratório. No teste 

de assentamento subsequente, no qual foram utilizados substratos artificiais com 

biofilmes otimizados, obteve-se um elevado número de juvenis (N= 1513). A fase de 

crescimento pós-larval destacou a necessidade de controlar outras variáveis com 

efeitos potencialmente importantes no ciclo de produção. Neste contexto, para facilitar 

a manipulação dos animais, realizou-se uma experiência para testar a eficácia do óleo-

de-cravinho (Eugenol) como anestésico. De facto, o Eugenol mostrou ser bastante 

eficaz, até mesmo quando usado a baixas concentrações (0,05 e 0,025 ml/L), tendo-se 

obtido percentagens sobrevivência altas. 

Fundamentais foram também os testes feitos com a macroalga Ulva sp. que nos 

permitiram ganhar experiência na manipulação do seu ciclo de vida, tendo-se obtido 

“germlings” em maior quantidade e relativamente livres de contaminações. No entanto 

a capacidade de produzir macroalgas em quantidade e com qualidade continua ser uma 

das restrições aos trabalhos efetuados no AQUALAB. 

Finalmente, realizamos estudos preliminares sobre a ecologia e reprodução artificial 

de pepinos-do-mar. Os testes conduzidos com H. sanctori foram cruciais para ganhar 

experiência na sua manipulação e cultivo, bem como para observar os seus 

comportamentos pré-reprodutivos e a libertação de gâmetas masculinos e femininos. 

O estudo realizado ao longo da costa oeste do Faial, para determinar a composição 

específica da comunidade de pepinos-do-mar, embora não tenha sido exaustivo, 

permitiu-nos identificar três espécies: H. mammata, H. forskali e, a mais abundante, 

H. sanctori. 
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ABSTRACT 

 

This report describes the research work carried out at AquaLab between 2018 and 

2019. The results presented here refer to the domestication process of Haliotis 

tuberculata coccinea, the optimization of production protocols for Ulva sp. and 

preliminary studies on the cultivation of sea cucumbers (Holoturia sp.). 

The first result of interest is the successful artificial reproduction done with H. 

tuberculata born and cultivated for a year and a half in the laboratory. The subsequent 

settlement test, where artificial substrates with optimized biofilms were used, resulted 

in a high number of juveniles (N= 1513). The post-larval growth period highlighted the 

need to control other variables with potentially important effects on the production 

cycle. In this context, an experiment was conducted to test the efficacy of clove oil 

(Eugenol) as a usable anaesthetic in animal handling. In fact, Eugenol showed to be 

very effective, even when used at lower concentrations (0.05 and 0.025ml/L), resulting 

in high survival percentages. 

Fundamental were also the tests done with the macroalgae Ulva sp. These tests allowed 

us to gain experience in the manipulation of its life cycle and consequently obtain larger 

and relatively contamination-free germlings. However, the ability to produce this 

macroalgae in large quantities and with quality remains one of the constraints to the 

work done at AQUALAB. 

Finally, we conducted preliminary studies on the ecology and reproduction of sea 

cucumbers. Tests conducted with H. Sanctori were crucial to gain experience in 

handling these animals in addition to observe their pre-reproductive behaviours and 

the release of male and female gametes. The study to determine the specific 

composition of the sea cucumber community along the west coast of Faial, although 

not exhaustive, identified three species: H. mammata, H. forskali and, the most 

abundant, H. sanctori. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho de investigação desenvolvido no AquaLab em 2018 deu continuidade 

ao trabalho realizado anteriormente, tendo-se focado essencialmente no processo de 

domesticação da lapa-burra (Haliotis tuberculata coccinea) e na otimização dos 

protocolos de produção de Ulva sp. Além disso, foi realizado um estudo preliminar 

sobre o cultivo dos pepinos-do-mar (Holoturia spp.) e sobre a composição específica 

da comunidade desses equinodermes. De facto, os pepinos-do-mar são organismos 

com interesse comercial crescente no mercado internacional, pelo que começam a ser 

capturados localmente para exportação, sendo natural que surja, também, interesse no 

seu cultivo. 

 

2. MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS DO AQUALAB 

Porque algumas estruturas começavam a estar degradadas, ou inseguras ou 

tecnologicamente ultrapassadas, houve necessidade de proceder à sua substituição 

tendo-se, nalguns casos, alterado configurações que se entenderam poder ser 

otimizadas e tornar-se mais eficientes. Descrevem-se, assim e brevemente, as 

modificações principais efetuadas em 2018-2019. 

 

2.1 ILUMINAÇÃO LED NA SALA DE ALGAS. 

Na sala de algas, mais precisamente nas estantes de pequenos volumes (frascos 

de Erlenmayer e balões de 500 ml a 5 L) começaram a ser instaladas lâmpadas 

tubulares LED de 18 W e 1200 mm. Estas lâmpadas, de categoria energética A+ (as 

fluorescentes são de categoria energética B), têm uma emissão de 1900 lm a 6000ºK e 

MTBF de 30 000 horas (figura 1). 

 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 2/2019. 

2 

 

 

Figura 1 Novo Sistema de iluminação, com lâmpadas LED.  
  

 Ao contrário da montagem anterior, as novas lâmpadas foram montadas 

horizontalmente com duas lâmpadas, ou mais se necessário, por prateleira. Como são 

fixas com braçadeiras plásticas, a regulação individual da sua altura é muito fácil, 

podendo-se, assim, maximizar a iluminação para cada volume/tipo de frasco de 

cultura. 

 

2.2 SUBSTITUIÇÃO DAS MESAS DOS TANQUES DE ASSENTAMENTO. 

Na montagem inicial do grupo de 12 tanques de assentamento de larvas foram 

utilizadas estantes metálicas para suportar os tanques, 3 por estante. Com o passar dos 

anos a água do mar foi corroendo o metal, pelo que as estantes estavam já bastante 

enfraquecidas.  Procedeu-se, pois, à sua substituição por mesas de madeira de pinho 

tratado feitas à medida (figura 2). De salientar que estas mesas são mais baixas do que 

as anteriores, cerca de 72 cm em vez de 90 cm, o que facilita as operações de observação 

e maneio. 
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Figura 2 Novas mesas de madeira feitas à medida para os tanques de assentamento larvar. 
 

 

2.3 ISOLAMENTO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE SEM LUZ. 

Mantendo o espírito de colaboração com outros projetos, isolaram-se do 

sistema dois tanques de 600 L para experiências com peixes de profundidade, Lixinha-

da-fundura (Etmopterus sp.). No processo foi criada uma zona separada por cortinas 

de plástico preto opaco, i.e., uma zona privada de luz natural, e com um circuito de 

arrefecimento próprio para que esses dois tanques funcionassem com temperaturas 

mais adequadas a espécies de águas profundas e frias (cerca de 12 ºC). 

 

 

 

Figura 3 Zona preparada para experiências com peixes de profundidade, com as cortinas de 
obscurecimento enroladas em posição superior. 
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3. DOMESTICAÇÃO (NÍVEL 4) 

Em geral, o processo de domesticação pode ser definido como as condições em 

que a reprodução, os cuidados e a alimentação dos organismos são mais ou menos 

controlados pelo homem (Liao e Huang, 2000). Do ponto de vista da aquicultura, a 

domesticação é definida como um processo de 5 etapas no qual o controlo humano 

aumenta progressivamente (Teletchea e Fontaine, 2014). Durante os anos de 2016 e 

2017 consolidámos as fases de "pré-domesticação", i.e., uma fase em que o ciclo de vida 

da espécie ainda não tinha sido fechado dentro do laboratório e a reprodução ainda era 

baseada no uso de reprodutores selvagens. Para obtenção de larvas produzidas a partir 

de reprodutores nascidos e criados em laboratório (níveis 4 e 5), foi necessário manter 

sob controlo as condições de estabulação e crescimento dos futuros reprodutores e 

induzir a sua reprodução. 

3.1 STOCK DE REPRODUTORES 

Os juvenis obtidos em 2016 foram mantidos em tanques com água do mar 

filtrada (1 μm), tratada com UV e em condições constantes de fluxo de água, 

temperatura (20,0 ± 0,6 ºC), oxigenação (8,0 ± 1,0 mg/L), salinidade (35,4 ± 0,1 ppm) 

e fotoperíodo (12h:12h).  

Como já foi referido no relatório anterior (Isidro et al., 2018), durante os 

primeiros cinco meses de vida, as pós-larvas foram alimentadas à base de diatomáceas 

e biofilmes genéricos presentes nas placas de fixação, tendo atingido na altura 10,5±3,3 

mm de comprimento de concha. A partir de março adicionou-se Ulva sp. ad libitum à 

sua dieta. Entre outubro e dezembro de 2017 foram exclusivamente alimentadas por 

Ulva sp. Com base nesta dieta, no final de 2017 e com apenas um ano e dois meses de 

idade, os juvenis atingiram 26,5±2,4 mm de comprimento de concha e já era, então, 

possível diferenciar machos de fêmeas. 

Com o objetivo de fornecer uma dieta nutricionalmente mais rica, a partir de 

2018 estes animais passaram a ser alimentados com uma mistura de macroalgas verdes 

e vermelhas maioritariamente recolhidas do meio selvagem. Esta mistura foi 

constituída por Ulva sp. Gelidium spinosum e Osmundea pinnatifida em proporções 

variáveis, consoante a sua disponibilidade tanto no laboratório como no meio selvagem 
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(tabela 1). Em situações pontuais, também foi fornecido Ulva sp. sob a forma de 

“germlings” e, sob forma filamentosa, Codium sp. e Porphyra sp (tabela 1). 

Durante os meses de Inverno forneceu-se tendencialmente mais algas 

vermelhas (Gelidium spinosum e Osmundea pinnatifida) devido à dificuldade em 

encontrar Ulva sp. no meio natural. Para além disto, o nosso nível de produção de Ulva 

sp. em laboratório ainda não foi suficiente para dar resposta às taxas de consumo 

observadas em cativeiro (figura 4), as quais podem, por isso, estar subestimadas 

durante os meses de Inverno. No final de 2018, as condições meteorológicas 

dificultaram a recolha de macroalgas, daí o baixo consumo verificado durante esse 

período de tempo (figura 4). Durante os meses de Verão a abundância de espécies de 

macroalgas vermelhas, na natureza, foi menor, pelo que não foi possível fornecer 

Osmundea pinnatifida.  

 

 

Figura 4 Quantidade mensal de algas consumidas em 2018/2019. Gráfico de cima mostra o peso total 
consumido ao longo do tempo, descriminado por algas verdes e algas vermelhas. O gráfico de baixo, 

mostra o consumo individual médio diário de algas consumidas ao longo do tempo. 
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Tabela 1: Quantidade de macroalgas consumidas por H. tuberculata nascidas no laboratório em 2016 
e que constituem o atual grupo de reprodutores 

Mês Ulva 

sp. 

Osmundea 

pinnatifida 

Gelidium 

spinosum 

Ulva sp. 

germlings 

Codium 

sp. 

Porphyra 

sp. 

Ulva 

sp.(fil.) 

Total 

Macroalgas 

Março 4,7       4,7 

Abril 61,5       61,5 

Maio 63,0       63,0 

Junho 90,1       90,1 

Julho 145,5       145,5 

Agosto 117,8       117,8 

Setembro 102,6       102,6 

Outubro 142,5       142,5 

Novembro 121.5       90,8 

Dezembro 111,0       111,0 

Total2017 960,2       960,2 

Janeiro 123,2 81,7 25,1     230,0 

Fevereiro 139,4 106,2 25,0 38,9    309,5 

Março 97,7 166,7 14,0     278,4 

Abril 132,2 189,1  122,8    444,1 

Maio 242,4 338,7      581,2 

Junho 133,6 113,0 90,9  17,9   355,4 

Julho 241,7  139,2  54,3   435,2 

Agosto 271,9  106,3  94,7   472,9 

Setembro 213,5  165,4  79,0   457,8 

Outubro 23,0 35,2 150,5  150,6   359,3 

Novembro   157,3     157,3 

Dezembro 7,3 2,0 43,7     52,9 

Total2018 1625,8 1032,6 917,3 161,7 396,5   4133,9 

Janeiro 49,3 203,9 175,7   40,3  469,2 

Fevereiro 33,6 186,9 169,4   82,2  472,1 

Março  109,3 103,1    130,4 342,8 

Abril 258,7 132,9 177,1    112,4 681,1 

Maio 302,2 65,6 213,7     581,5 

Total2019 643,9 698,5 838,9 0,0 0,0 122,5 242,8 2546,7 

TOTAL 3229,9 1731,1 1756,3 161,7 396,5 122,5 242,8 7640,8 

         



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 2/2019. 

7 

 

 

Depois de aproximadamente dois anos e meio (900 dias), os indivíduos 

atingiram um comprimento de concha (SL) médio de 36,2 mm, adotando um 

crescimento geral que pode ser descrito pela seguinte função de crescimento (tabela 

2):  

SL (mm) = a Ln (idade em dias) +b 

 

Tabela 2 Comprimento médio da concha (± desvio padrão) dos reprodutores de H. tuberculata 
nascidos no AQUALAB em 2016. 

Data 
Idade 

(dias) 

Comprimento de 

concha (mm) 
N 

24-11-2016 50 0,9±0,2 67 

23-01-2017 111 5,2±1,2 39 

10-03-2017 155 10,5±3,0 55 

21-04-2017 197 15,7±2,9 56 

12-07-2017 279 22,2±2,5 55 

06-10-2017 365 24,3±2,0 54 

13-12-2017 433 26,5±2,4 53 

26-02-2018 508 29,2±2,8 53 

08-05-2018 579 32,3±3,5 50 

06-12-2018 791 34,2±4,4 50 

25-03-2019 900 36,2±4,9 49 

 

 

Os coeficientes a e b, estimados de acordo com o método dos mínimos 

quadrados, foram respetivamente 13,053 e -52,589. O coeficiente de correlação obtido 

foi elevado (R = 0,96) e a percentagem de variância explicada foi de 91,78% (figura 5). 
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Figura 5 Curva de crescimento de exemplares de H. tuberculata nascidos no AQUALAB em 2016. 
 

O valor médio da taxa de crescimento diária (DGR) nos primeiros dois anos e 

meio é equivalente a 0,06±0,02 mm/dia. Nos primeiros 9 meses de estabulação, 

verificou-se um aumento progressivo de DGR que atingiu o valor máximo de 0,077 

mm/dia. A partir de abril, este valor decresceu gradualmente até atingir 0,4 mm/dia 

nos primeiros meses de 2019 (tabela 3). 

 

Tabela 3 Taxa de crescimento médio diário (DGR) de H. tuberculata nascidos no AQUALAB. (*) os 
indivíduos não foram todos medidos nestes meses. 

Ano Mês DGR (mm/dias) N 

2016 novembro 0,019 ± 0,005 68 

2017 janeiro 0,048 ± 0,009 38* 

2017 março 0,068 ± 0,019 55* 

2017 abril 0,077 ± 0,021 58 

2017 julho 0,070 ± 0,009 55 

2017 outubro 0,066 ± 0,005 54 

2017 dezembro 0,061 ± 0,005 53 

2018 fevereiro 0,057 ± 0,005 53 

2018 maio 0,056 ± 0,006 50 

2018 dezembro 0,043 ± 0,005 50 

2019 março 0,040 ± 0,005 49 

y = 13,053ln(x) - 52,589

R = 0,958
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 Com um ano de idade, tornou-se possível diferenciar as gónadas em 75,5% dos 

indivíduos (estado de desenvolvimento 2). Nesta fase do seu crescimento, os juvenis 

não apresentavam diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, tanto no 

comprimento (Teste-t; t = -0,110, p = 0,911) como na largura da concha (Teste-t; t = 

0,596, p = 0,555).  Já em maio de 2018, tendo os indivíduos cerca de um ano e meio de 

idade (579 dias), apresentavam gónadas maduras (estádio 3) em 95,4% das fêmeas 

(n=22) e 100% dos machos (n=28). Nesta mesma altura constatou-se a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os sexos (figura 6 e tabela 4).  

O número total de indivíduos que sobreviveram até março de 2019 foi de 49 

adultos, o que corresponde a uma taxa de sobrevivência global de 72% e a uma taxa de 

sobrevivência de 92,4% durante o ano de 2018. 

 

 

Figura 6. Crescimento do comprimento médio (± erro padrão) da concha de H. tuberculata ao longo 
do tempo, por sexo.  

 

 

Tabela 4 Resultados da análise ANOVA fatorial. (*) diferenças estatisticamente significativas. 

Factor SS g.l. MS F P 

Sexo 936 1 936,3 88,78 0,000* 

Idade 1589 3 529,6 50,22 0,000* 

Sexo x Idade 169 3 56,3 5,34 0,001* 
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3.2 REPRODUÇÃO DOS INDIVÍDUOS DA PRIMEIRA GERAÇÃO.  

Em maio de 2018 conseguiu-se, pela primeira vez, induzir a reprodução de 

exemplares de H. tuberculata nascidos no AQUALAB, tendo-se utilizado animais com 

cerca de um ano e meio de idade (579 dias). O grupo dos reprodutores foi composto 

por 8 fêmeas e 13 machos nascidos em 2016 (ver subcapítulo anterior). As fêmeas 

foram colocadas em recipientes individuais de 3 litros de modo a ser possível controlar 

a quantidade e a qualidade dos ovos emitidos, enquanto os machos foram mantidos 

juntos num único recipiente com um volume de 15 L (figura 7). 

 

 

Figura 7 Sistema usado para a indução de reprodução de H. tuberculata no AQUALAB.  

 

O comprimento da concha das fêmeas variou entre 31,7 mm e 40,2 mm, 

enquanto que a dos machos variou entre 29,6 e 37,5 mm. Após a estimulação por 

choque térmico, verificou-se a qualidade dos óvulos e a mobilidade dos 

espermatozóides (figura 8). 
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Figura 8 Ovos e espermatozoides emitidos após estimulação por choque térmico. 

 

A concentração de espermatozóides foi estimada com base em 6 amostras 

recolhidas no tanque de reprodução dos machos, uma hora após a primeira emissão, 

tendo-se estimado uma concentração de 4,97x106±4,26x105 (d.p.) células/ml. Com 

base nesta estimativa, calculou-se a concentração mínima e máxima para obter a 

fertilização dos oócitos. Posteriormente, os machos foram recolocados nos seus 

tanques originais.  

A emissão de oócitos foi observada em 7 das 8 fêmeas testadas. A concentração 

de oócitos produzidos variou entre 13,6/ml e 108,8/ml. Embora fosse observada uma 

tendência para que fêmeas de maiores dimensões dessem origem a posturas mais 

abundantes, as correlações entre o número de oócitos emitidos e o comprimento da 

concha (RSpearman = 0,64, p = 0,119), e o número de oócitos emitidos e o peso total 

(RSpearman = 0,71, p = 0,071), não foram estatisticamente significativas. Os oócitos 

emitidos apresentaram, em média, dimensões de 0,31 ± 0,02 mm e variaram entre 

0,26 mm e 0,42 mm (Figura 9). 
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Figura 9 Distribuição de frequência do diâmetro dos oócitos emitidos (n=2259) 

 

 

Observaram-se diferenças estatisticamente significativas (one way ANOVA; 

F6/2252 = 281,6, p< 0,01) entre o tamanho médio dos oócitos provenientes de fêmeas 

diferentes (figura 10). Contudo, não se verificou nenhuma correlação estatisticamente 

significativa entre o tamanho médio dos oócitos e o comprimento da concha (RSpearman 

= - 0,39, p = 0,383) ou com o peso total dos indivíduos (RSpearman = -0,32, p = 0,482). 

 

 

Figura 10 Tamanho médio dos oócitos emitidos por cada fêmea de H. tuberculata. Letras diferentes 
identificam valores significativamente diferentes (Teste post-hoc de Tukey HSD p<0,05). 
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3.3 EXPERIÊNCIA DE ASSENTAMENTO 

Para a realização da experiência de assentamento de larvas promoveu-se a 

formação de biofilmes de Ulva lactuca em placas onduladas de PRFV. As algas verdes 

do género Ulva, para além de serem o alimento favorito dos adultos, na fase juvenil de 

"germlings" são um excelente fator de atração para o assentamento e a metamorfose 

das larvas planctónicas da lapa burra. Assim, de acordo com o protocolo estabelecido 

em 2017/2018 (Isidro et al. 2018), realizou-se um teste de assentamento no qual as 

larvas resultantes da fecundação de maio 2018 foram expostas a três tratamentos 

diferentes constituídos por placas com: biofilme de U. lactuca (Ul), uma mistura das 

diatomáceas Navicula sp. e Nitzschia sp. (DM) e uma mistura de U. lactuca com 

diatomáceas Navicula sp. e Nitzschia (Ul + DM). Placas sem biofilmes foram utilizadas 

como controlo negativo (Ctrl). Esta experiência de assentamento larvar foi realizada 

em 12 tanques com 50L de capacidade (figura 11). Utilizaram-se 3 tanques (replicados) 

por tratamento, cada um com 6 placas. As larvas de H. tuberculata foram distribuídas 

equitativamente pelos tanques de assentamento, com uma densidade larvar de 0,04 

larvas/ml (333 larvas por placa), onde foram mantidas em regime estático (circuito de 

água fechado) durante as primeiras 24 horas de cultivo. No dia seguinte, o fluxo foi 

aberto de modo a garantir uma substituição de cerca de 5% do volume/h. Nos dias 

subsequentes, o fluxo foi aumentado gradualmente até se obter, a partir do quarto dia, 

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

foi filtrada (1µm), tratada com UV e mantida a uma temperatura constante de 19±1 °C. 
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Figura 11. Foto do sistema utilizado para testar o efeito de diferentes biofilmes no assentamento 
larvar de H. tuberculata. 

 

O assentamento das larvas nos diferentes biofilmes foi avaliado após 14 dias de 

cultivo.  Os indivíduos presentes na superfície total das placas foram contados à lupa. 

A partir desta contagem foi possível estimar a percentagem média de sobrevivência e 

o assentamento nos 12 tanques. Em média obteve-se uma sobrevivência de 7,79%, 

equivalente a um total de 1870 larvas assentes. Nos tanques em que o biofilme era 

constituído por uma combinação de Ulva lactuca com diatomáceas, observou-se uma 

percentagem de 58,8% de pós larvas, enquanto que no biofilme composto apenas por 

diatomáceas se obteve apenas 9,0% (figura 12). Tendo-se aplicado uma análise de 

variâncias, (ANOVA; F3/42 = 12,13, p< 0,01) a preferência das larvas por biofilmes 

compostos por uma mistura de Ul e DM, é clara e estatisticamente significativa (teste 

post-hoc de Tukey HSD P<0,05). 

 

 

Figura 12 Densidade (ind./cm2) relativa de assentamento nos diferentes biofilmes algais. 
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3.4 SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO 

Após as duas primeiras semanas de vida, tal como tinha sido feito no cultivo 

inicial dos reprodutores (nascidos no laboratório em 2016), forneceu-se uma dieta à 

base de uma mistura de diatomáceas, Navicula sp. e Nitzschia sp., adicionada 

semanalmente a uma concentração de 1x104 cel/ml por tanque. A partir de novembro 

de 2018, após cerca de seis meses de vida (208 dias), acrescentou-se à dieta 

“germlings” e talos de algas verdes do género Ulva (obtidos durante as diversas 

experiências de indução de esporulação de Ulva sp. realizadas ao longo do ano), 

também com uma frequência semanal e uma quantidade média por tanque de 

1,76±0,75g (ver tabela 5, figura 13). Este regime alimentar foi mantido até abril de 2019 

quando, no contexto de uma experiência de anestesia (ver capítulo 4), se determinou o 

número e o tamanho dos juvenis presentes nos 12 tanques de assentamento (ver 

subcapítulo anterior). A partir desta informação, ajustou-se a quantidade de Ulva sp. 

a fornecer para garantir uma alimentação ad libitum. Também se passou a fornecer 

apenas talos de Ulva sp. maioritariamente recolhidos do meio selvagem (ver tabela 5, 

figura 13). 

 

Tabela 5 Quantidade total de Ulva sp. consumida pelos juvenis de H. tuberculata. 

Meses Ulva sp. (g) 

Novembro 28,2 

Dezembro 68,7 

Soma de 2018 96,9 

Janeiro 52,9 

Fevereiro 64,0 

Março 157,5 

Abril 207,6 

Maio 329,1 

Soma de 2019 811,1 

Soma total 908,0 

 

 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 2/2019. 

16 

 

 

Figura 13 Peso médio de Ulva sp. consumida pelos juvenis de H. tuberculata 

 

Após cerca de 11 meses (332 dias), o número total de indivíduos presentes era 

igual a 1513, com 126,1 juvenis em média por tanque (Tabela 6). Tendo em conta a 

superfície disponível por tanque, a densidade variou entre 0,001 ind./cm2 e 0,074 

ind./cm2. A partir do número final de indivíduos contados em cada tanque após 332 

dias, foi calculada a taxa de sobrevivência respetivamente ao número estimado de 

larvas introduzidas. A percentagem de sobreviventes em relação ao número estimado 

de larvas introduzidas foi de 6,3% um valor mais do que satisfatório, de acordo com os 

valores obtidos para Haliotis discus hannai típicos dos cultivos larvais japoneses 

(Leighton and Robinson, 2008). 

 

Tabela 6 Número total de indivíduos por tratamento estimados após 332 dias. Comprimento da 
concha (SL) e o peso (TW). 

Tratamento Tanque N SL (mm) TW (g) 

Ctrl 2 346 6.25±1.97 0.04±0.02 
Ctrl 4 99 11.29±1.84 0.20±0.09 
Ctrl 9 215 5.87±1.01 0.06±0.05 
Dm 5 65 12.54±1.88 0.27±0.10 
Dm 8 93 10.05±3.15 0.15±0.13 
Dm 12 23 13.96±4.11 0.42±0.36 
Ul 3 104 11.84±1.73 0.23±0.08 
Ul 7 32 16.97±1.53 0.58±0.14 
Ul 11 6 26.33±2.25 2.12±0.67 

Ul + Dm 1 285 7.09±1.86 0.11±0.10 
Ul + Dm 6 75 11.03±3.20 0.21±0.18 
Ul + Dm 10 170 8.41±2.35 0.07±0.06 
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A taxa de crescimento média diária calculada após 332 dias foi de 0,026±0,0109 

mm/dia, com um comprimento médio de concha de 7,5 mm (tabela 6). O peso húmido 

dos indivíduos variou entre 0,004 g e 2,787 g com um valor médio de 0,135 g (tabela 

6).  

 

Figura 14 Relação comprimento peso ao fim de 332 dias de cultivo 

 

A relação entre o comprimento da concha e o peso húmido dos indivíduos é uma 

função exponencial (figura 14) cujos parâmetros também podem ser estimados através 

de uma regressão linear com transformação logarítmica dos dados de comprimento e 

peso. Assim, a relação curvilínea torna-se linear seguindo o modelo: 

Log10(TW) = -3.29114922 + 2.44572629* Log10(SL) 

 

Esta relação é altamente significativa (p <0,01) com um coeficiente de 

correlação r = 0,976 e uma variância explicada igual a 95% (r2 = 0,952). 

Após 332 dias os maiores comprimentos foram registados nos indivíduos que 

cresceram nos tanques onde foram introduzidas placas de assentamento com biofilme 

de Ulva sp., enquanto os menores comprimentos foram registados nos tanques de 

controlo (figura 15). Estas diferenças de comprimentos da concha foram 

estatisticamente significativas (ANOVA; F3/1509 = 302,6,  p< 0,01). 

Ainda mais relevantes foram as diferenças observadas nos comprimentos 

médios da concha obtidos nos diferentes tanques (tabela 6). De facto, essas medidas 

foram altamente e inversamente correlacionadas com o número de indivíduos 
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presentes (RSpearman = -0,91, p <0,01). Ou seja, os indivíduos com maiores dimensões 

foram registados nos tanques com o uma densidade mais baixa (figura 16). 

 

 

Figura 15 Comprimentos médios de concha de H. tuberculata mantidas em tanques com placas de 
assentamento diferentes. Letras diferentes identificam valores significativamente diferentes (post-hoc, 

teste de Tukey HSD, p<0,05) 

 

 

Figura 16 Correlação entre o comprimento médio da concha (SL) e a densidade dos indivíduos de H. 
tuberculata em cada tanque experimental (n=12) 

 

4. EFEITO ANESTÉSICO DO EUGENOL SOBRE JUVENIS DE HALIOTIS 

TUBERCULATA 

Em abril de 2019 decidiu-se fazer uma primeira triagem dos juvenis obtidos na 

experiência de assentamento anteriormente descrita (ver subcapítulo 3.4.). O uso de 

anestésicos para facilitar a descolagem e manuseamento de várias espécies de lapa-

burra é uma prática comum para evitar ferir ou induzir stress excessivo sobre os 
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animais. A remoção destes invertebrados das superfícies por via mecânica resulta 

frequentemente em ferimentos e subsequente morte, devido à falta de um mecanismo 

de coagulação do sangue e elevada probabilidade de ocorrer uma infeção bacteriana 

(White et al 1996). 

Entre as várias alternativas existentes no mercado, decidiu-se fazer um teste do 

efeito de Eugenol (estrato de óleo de cravinho) sobre juvenis de Haliotis tuberculata. 

Este anestésico é hoje em dia muito utilizado em Aquacultura por ser um produto 

natural, barato, de fácil acesso e que geralmente produz bons resultados. Já foi testado 

em adultos de H. tuberculata (Bilbao et al. 2010), mas os seus efeitos sobre juvenis não 

são ainda conhecidos. 

Neste estudo testou-se o efeito de quatro concentrações de Eugenol (0,025 ml/l, 

0,05 ml/l, 0,1 ml/l e 0,3ml/l) sobre juvenis cujos comprimentos de concha variaram 

entre 0,2 e 2,8 cm. Cada concentração foi testada aleatoriamente em 3 dos 12 tanques 

de cultivo de juvenis descritos no subcapítulo 3.4.. Antes da experiência, diluiu-se a 

solução de Eugenol 99%, (de ACROS Organics, Geel - Bélgica) em 50% de álcool 

absoluto e agitou-se vigorosamente para facilitar a sua dissolução nos meios de cultivo. 

O anestésico foi adicionado ou diretamente nos tanques de cultivo (depois de se baixar 

o volume de água para 5 - 10 litros), ou num tabuleiro com água salgada à parte, com 

volume suficiente para albergar os abrigos usados nos nossos cultivos de H. 

tuberculata (suportes, placas e pedaços de tubo de PVC). Usou-se uma bomba de água 

de baixa potência (3W) para ajudar a dissolver o anestésico e promover a circulação de 

água pelo meio. A temperatura da água de cultivo durante a experiência manteve-se 

nos 18,4±0,7ºC, com 7,0±0,3mg/l de oxigénio dissolvido, 35,3±0,3‰ de salinidade e 

com ph de 8,1±0,1. 

O tempo de relaxamento foi definido como o período de tempo que os juvenis 

demoram a descolar das superfícies a partir do momento em que a solução de Eugenol 

é inserida no meio de cultivo, ou os abrigos são imersos num meio com o anestésico. 

Os juvenis foram mantidos em contacto com o Eugenol no máximo até uma hora. 

Passado este limite de tempo, os juvenis não afetados pela anestesia foram removidos 

mecanicamente com o auxílio de uma régua fina.  Após descolagem, cada lapa-burra 

foi rapidamente medida, pesada e depois colocada num tanque com o circuito de água 

aberto com as conchas viradas para baixo (figura 17) de modo a recuperarem da 

anestesia. Os tempos de recuperação de cada lapa também foram registados (até se 
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atingir do máximo a marca das duas horas). O tempo de recuperação da anestesia foi 

definido como o período de tempo que o juvenil precisou, desde a sua 

descolagem/relaxamento, até se conseguir endireitar (voltar a ter a concha virada para 

cima). Os juvenis foram depois divididos pelos tanques de cultivo por classes de 

tamanho (≤0,8cm, entre 0,8 e 1,6cm e ≥1,7cm). Os dados de crescimento destes 

indivíduos encontram-se descritos no subcapítulo anterior (3.4.). Após a experiência, 

controlou-se a mortalidade nas semanas seguintes, i.e., até ao final de abril 

(aproximadamente 4 semanas após o início da experiência). 

 

 

 

Figura 17 Juvenis de H. tuberculata a recuperar da anestesia, num tanque com o sistema de 
circulação de água aberto. 

 

 

Dos 1479 indivíduos utilizados nesta experiência, 64 morreram. Destes 64, seis 

morreram devido ao manuseamento durante as transferências entre tanques e 

tabuleiro de amostragem (a concha partiu-se durante a transferência, ou ficaram com 

pequenos cortes no manto), tendo sido excluídos da análise. A percentagem de 

sobrevivência total foi, assim de 95,7%.  

Os tratamentos em que se utilizaram as concentrações mais baixas de Eugenol 

(0,025 ml/l e 0,05 ml/l) foram aqueles em que se obtiveram maiores percentagens de 

sobrevivência (tabela 7). Em termos operacionais, o uso de 0,05 ml/l de Eugenol foi o 

único dos quatros tratamentos que conseguiu anestesiar 100% da amostra. Com um 
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tempo de relaxamento médio de 0:22:40 ± 0:09:52, os juvenis foram descolando 

gradualmente das paredes, tendo o primeiro descolado logo aos 0:00:14 (h:min:seg) e 

o último aos 0:50:45. Apesar de neste grupo nem todos os juvenis terem recuperado 

dentro do tempo limite (tabela 7), obteve-se um tempo de recuperação médio de 

0:27:10±0:18:06 e apenas 4 juvenis mortos nas semanas subsequentes à experiência 

(tabela 7, figura 18). Já o tratamento com a concentração mais baixa de Eugenol (0,025 

ml/l) não foi muito eficiente porque apesar de ter a percentagem de recuperação da 

anestesia mais elevada e tempo médio de recuperação mais baixo (98,2% dos 

indivíduos recuperaram em 0:15:49±0:15:28), apenas 40,9% dos juvenis submetidos 

a esta concentração de anestésico é que descolaram dos substratos (tabela 7). Para além 

de que o tempo médio de relaxamento foi o mais elevado dos quatro tratamentos, com 

0:32:32±0:14:35 (figura 18). 

 

Tabela 7 Resultados da experiência de anestesia com Eugenol em diferentes concentrações 

[Eugenol] 

ml/l 

N Mortalidade % 

relaxamento 

% 

recuperação 

% 

Sobrevivência 

0,3 174 23 87,9 88,9 86,8 

0,1 430 25 92,6 76,9 94,2 

0,05 344 4 100,0 87,8 98,8 

0,025 531 6 40,9 98,2 98,9 

 

Existem diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos nos 

tempos de relaxamento (ANOVA; F (3, 1143) = 154,83, p<0,01) e de recuperação (ANOVA; 

F (3, 973) = 71,948, p<0,01). Enquanto os tempos médios de recuperação diminuem com 

a diminuição da concentração do anestésico, os tempos até relaxamento diminuem 

com o aumento das concentrações (figura 18), mas apenas até uma certa concentração 

(0,1 ml/L), após a qual as diferenças deixam de ser significativas (Tukey test; p> 0,05).  

Os tratamentos com as concentrações mais elevadas de Eugenol anestesiaram mais 

rapidamente os animais e os tempos médios de recuperação foram superiores a trinta 

minutos, tendo provocado uma mortalidade mais elevada as concentrações mais 

baixas (tabela 7, figura 18). 
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Figura 18 Tempos médios até ao relaxamento e à recuperação por cada concentração de Eugenol 
utilizada. 

 

A mortalidade obtida nas semanas após a aplicação da anestesia foi 

maioritariamente observada em indivíduos com menos de 0,8mm de comprimento de 

concha (figura 19). Não é claro que a mortalidade observada seja na sua totalidade 

induzida pelo anestesiante, sendo possível que o estresse induzido em juvenis muito 

pequenos, pela manipulação durante a experiência, possa ser um fator de mortalidade 

adicional. 

 

 

Figura 19 Mortalidade obtida em cada tratamento, por classes de tamanho. 
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5. SOLUÇÕES PARA OTIMIZAR O CULTIVO DE MACROALGAS 

 

A otimização do protocolo de indução de reprodução de Ulva sp. e crescimento 

dos respetivos “germlings” continua a ser um dos principais objetivos no AQUALAB. É 

essencial garantir a alimentação apropriada dos invertebrados marinhos cultivados no 

laboratório durante todo o ano e deixarmos de depender da apanha de macroalgas do 

seu meio natural. 

Como já foi referido no inicio deste relatório (capítulo 2), fez-se uma alteração 

no tipo e disposição da iluminação na sala de crescimento de “germlings” de Ulva sp. 

de modo a que os meios de cultivo recebessem todos uma iluminação mais homogénea.  

Ao longo de 2018/2019 desenvolveu-se uma série de experiências, das quais 

destacamos aqui duas que consideramos terem contribuído para darmos um passo em 

frente na otimização dos cultivos de macroalgas. 

6. EFEITO DA QUANTIDADE DE MASSA INICIAL DE ULVA SP. SOBRE A 

DENSIDADE DE “GERMLINGS” PRODUZIDOS  

Com base nos protocolos de indução de esporulação desenvolvidos em anos 

anteriores (Isidro et al., 2018), nesta experiência testou-se o efeito de 6 massas iniciais 

de Ulva sp. (0.25 g, 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g e 8 g) com três replicados cada uma (figura 20A). 

Os talos de Ulva sp. utilizados foram passados por água doce e a sua superfície limpa 

com papel absorvente, de modo a retirar epibiontes. Para cada tratamento, cortaram-

se aleatoriamente talos de Ulva sp. aos pedaços. As amostras foram pesadas e 

colocadas entre papel absorvente, no frigorífico a 4ºC e sem luz, onde permaneceram 

expostas à dessecação durante 2 horas (t2h). Todas as amostras foram depois retiradas 

do frio e colocadas em copos individuais com água filtrada (1µm) e esterilizada por 

autoclavagem. Os frascos foram divididos por banhos-maria a 25 ºC (figura 20B), onde 

foram mantidos durante cinco dias em ambiente controlado (tabela 8). 
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Figura 20 (A) Amostras de talos de Ulva sp. utilizados na indução de esporulação; (B) Indução de 
esporulação. 

 

Tabela 8 Condições usadas para estimular a libertação de gâmetas/esporos das amostras de Ulva sp. 

Indução de esporulação de Ulva sp. 

Peso inicial das amostras Ulva sp. 0.25 g/0.5 g/1 g/2 g/4 g/8 g 

Tempo de exposição 2 horas, no escuro a 4ºC 

Temperatura 25ºC 

Salinidade 35,0‰ 

Intensidade luminosa 7211,11 ± 205,22 lux 

Fotoperíodo 12:12h 

Volume de cultivo 400 ml 

Sem arejamento  

Sem adição de nutrientes  

 

Obteve-se esporulação em todos os tratamentos, embora com baixa intensidade 

nos copos com maior quantidade inicial de algas. Após cinco dias a partir da indução 

da esporulação, o meio de cultivo de cada copo foi filtrado (primeiro por um filtro de 

500 µm e depois por outro de 125 µm para reter as algas e eventuais impurezas) e 

transferido para novos frascos de 500 ml, com água filtrada (1 µm) e esterilizada por 

autoclavagem, com arejamento. Os replicados foram mantidos separados nos frascos, 

na sala de cultivo de microalgas (figura 21A), sob as condições que se encontram 

resumidas na tabela 9.  
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Tabela 9 Condições de cultivo de germlings de Ulva sp. in vitro 

Parâmetros de cultivo in vitro –  germlings de Ulva sp. 

Temperatura 19 ± 1 ºC 

Salinidade 35‰ 

Fotoperíodo 19L:5D 

Intensidade da luz 7298.67 ± 209.247 lux 

Concentração de nutrientes 1 ml/l de NutriBloom Plus 

Renovação de água 
100%, semanalmente (excepto durante as 

3 primeiras semanas de cultivo) 

 

Ao décimo segundo dia, já eram visíveis alguns germlings em suspensão no meio 

de cultivo, bem como alguns sinais de contaminação por diatomáceas (água e paredes 

dos frascos amareladas/acastanhadas, figura 21B e C). 

 

 

Figura 21 (A) Meios de cultivo no primeiro dia de cultivo in vitro, após a indução de esporulação; (B) 
Meios de cultivo no final da segunda semana; (C) Germling de Ulva sp. com 12 dias de idade e 

diatomáceas contaminantes, observados com uma ampliação de 40x. 
 

No final da segunda semana de cultivo, estimou-se a densidade de germlings 

obtidas por cada tratamento, através de uma série de contagens (6 amostras de 1 ml, 

por replicado) com o auxílio de uma lupa binocular.  

Não houve diferenças significativas entre os tratamentos (ANOVA, F =0.9237, 

g.l. =5, p = 0,4986). Ao contrário do que se esperava, obteve-se maior densidade média 

de germlings, 36,44 ± 27,84 germling/ml (± e.p.), no tratamento onde foi utilizada a 

menor massa inicial de alga (0,25g de talos de Ulva sp.), embora seja o tratamento com 
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maior variabilidade (figura 22). A segunda maior densidade estimada, 26,00 ± 13,14 

(± e.p.) germling/ml, pertence ao tratamento que se iniciou com 4 g de Ulva sp. 

 

 

Figura 22 Densidade média de “germlings” de Ulva sp. obtida por tratamento, depois de duas 
semanas de cultivo in vitro. 

 

No final da terceira semana de cultivo, a contaminação por diatomáceas 

persistia em quase todos os frascos (figura 24A). Os “germlings” de cada um dos 

replicados foram filtrados, lavados com água doce e pesados. Não houve novamente 

diferenças estatisticamente significativas (ANOVA, F = 2,4766, g.l.= 5, p = 0, 0920) 

entre os pesos médios obtidos entre tratamentos. No entanto, o peso dos germlings 

obtidos com o tratamento 0,25 g de massa inicial, foi bastante mais elevado dos que o 

dos restantes (figura 23). Com este tratamento obteve-se um peso médio de 1,057 ± 

0,512 g (±e.p.), enquanto que nos restantes tratamentos se obtiveram pesos médios 

que variaram entre 0,195 ± 0,034 g (±e.p.) e 0,253 g ± 0,086 g (±e.p.) de “germlings” 

de Ulva sp. 

 



Arquivos Okeanos, Relatórios Internos, Nº 2/2019. 

27 

 

 

Figura 23 Peso médio de “germlings” de Ulva sp. obtido por tratamento no final da terceira semana 
de cultivo in vitro. 

 

Os germlings de Ulva sp. assim obtidos foram estimulados a crescer em 

ambiente controlado (tabela 9), até ao final de cinco semanas, usando o protocolo 

definido em anos anteriores (Isidro et al., 2018). Os germlings obtidos foram mantidos 

separados por tratamento, mas sem replicados (figura 24B). O meio de cultivo foi feito 

em frascos de vidro com água filtrada e esterilizada por autoclavagem e com 

arejamento suficiente para manter os germlings em suspensão. No final de cada 

semana, o conteúdo de cada frasco foi filtrado (125 µm), lavado com água doce, pesado 

(precisão de 0.001 g) e recolocado num novo frasco com nutrientes e água filtrada e 

esterilizada por autoclavagem. O volume de cultivo também foi aumentado 

aproximadamente de semana a semana (500 ml – 1000 ml – 2000 ml) para que a 

densidade não tivesse influência sobre o crescimento dos germlings. Frascos e material 

de laboratório foram esterilizados por autoclavagem, ou com uma solução de 

hipoclorito de sódio, 5% de cloro ativo quando necessário. 
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Figura 24 Cultivos de germlings após três semanas, antes de se efetuarem as respetivas pesagens e 
limpezas (A); Cultivos de germlings após pesagem e limpeza, “scale up” (B). 

 

Os “germlings” continuaram a aumentar de tamanho e peso ao longo do tempo 

(figura 25). No final da quinta semana (T5) de cultivo em ambiente controlado, os 

germlings tinham uma dimensão maior do que a inicial (T0) e já era possível observar 

algumas lâminas (talos) embora de pequenas dimensões. Apresentavam alguma 

contaminação por diatómaceas e por algas verdes filamentosas, mas não muito grave 

comparada com outras experiências anteriores.  

O tratamento 0,25 g foi também o que obteve maior peso total, dando origem a 

10,0g de germlings de Ulva sp. no final de cinco semanas de cultivo in vitro. O 

tratamento com maior massa inicial de Ulva sp. (8,0 g) para indução de esporulação 

obteve o segundo melhor peso total (8,0 g). Seguindo o nosso atual protocolo de 

indução de esporulação, esta experiência indica ser mais compensador usar uma 

menor massa inicial de Ulva sp. (numa proporção de 0,25 g Ulva sp./400ml de meio) 

para a obtenção de germlings, se bem que a relação entre biomassas iniciais e finais 

não seja clara (figura 25). 
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Figura 25 Peso total de germlings de Ulva sp obtidos por tratamento 

 

 

6.1 EFEITO DA ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE GERMÂNIO NO CRESCIMENTO DE 
“GERMLINGS” DE ULVA SP. 

 

Um dos problemas recorrentes que temos observado nos nossos cultivos de 

germlings de Ulva sp. é o do surgimento de contaminações por diatomáceas. Apesar 

dos cuidados tidos durante as lavagens e filtrações do material biológico e esterilização 

de todo o material de laboratório utilizado em todo o processo de cultivo, as 

contaminações continuaram a ser uma constante no processo de produção de 

germlings. Estas contaminações ocorrem normalmente logo nas primeiras semanas de 

cultivo em laboratório e podem ter tido uma influência negativa sobre o 

desenvolvimento de Ulva sp. pois competem pelos mesmos nutrientes disponíveis no 

meio de cultivo. Uma das soluções geralmente usadas no cultivo de várias espécies de 

macroalgas para minimizar este problema é a aplicação de uma solução dióxido de 

germânio (GeO2) nos sistemas de cultivo (Shea & Chopin 2007). Já é sabido que 

dependendo da concentração usada e da altura do ciclo de vida onde é aplicada, esta 

solução pode ter efeitos inibitórios no crescimento das macroalgas. Portanto, fez-se um 

pequeno ensaio de modo a verificar o efeito da adição de GeO2 sobre o crescimento de 

germlings de Ulva sp. in vitro, tendo-se depois comparado os resultados com os da 

experiência descrita anteriormente, já que o protocolo usado foi semelhante. 

Neste pequeno ensaio, obtiveram-se germlings como descrito no sub-capítulo 

anterior. Repetiu-se o teste de indução de esporulação com 6 massas iniciais de Ulva 

sp. (0.25 g, 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g e 8 g) e com três replicados cada um (figura 20A). O 
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protocolo de indução de esporulação foi, também, semelhante ao descrito 

anteriormente no e as condições de indução de esporulação encontram-se descritas na 

tabela 10. 

 

Tabela 10 Condições usadas para estimular a libertação de gâmetas/esporos das amostras de Ulva sp. 

Indução de esporulação de Ulva sp. 

Peso inicial das amostras Ulva sp. 0.25 g/0.5 g/ 1g/2 g/4 g/8 g 

Tempo de exposição 2 horas, no escuro a 4 ºC 

Temperatura 25º C 

Salinidade 35,0‰ 

Intensidade luminosa 6034,44 ± 421,86 lux 

Fotoperíodo 12:12h 

Volume de cultivo 400 ml 

Sem arejamento  

Sem adição de nutrientes  

 

 

Obteve-se novamente esporulação em todos os tratamentos, com menor 

intensidade nos copos com maior quantidade inicial de algas. Seguindo o protocolo de 

crescimento de germlings já descrito anteriormente (ver subcapítulo 5.1), os esporos 

obtidos nesta indução foram transferidos para novos frascos de 50 0ml, com água 

filtrada (1 µm) e esterilizada por autoclavagem, com arejamento. Todos os replicados 

foram mantidos separados por frasco, na sala de cultivo de microalgas, sob as 

condições de cultivo que se encontram resumidas na tabela 11, com adição a todos os 

meios de cultivo de uma solução de  2ml/l dióxido de germânio (GeO2).  
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Tabela 11 Condições de cultivo in vitro de germlings de Ulva sp., com adição de 2ml/l GeO2 no início 
do cultivo. 

Parâmetro de cultivo in vitro –  germlings de Ulva sp. 

Concentração de GeO2 2ml/l 

Temperatura 19 ± 1 ºC 

Salinidade 35‰ 

Fotoperíodo 19L:5D 

Intensidade da luz 7098 ± 80,1 lux 

Renovação de água 
100%, semanalmente (exceto nas três 

primeiras semanas de cultivo) 

Concentração de nutrientes 1 ml/l de NutriBloom Plus 

Volume  500 ml 

 

Ao décimo dia já eram visíveis germlings em suspensão e agarrados às paredes 

da maior parte dos frascos (figura 26), pelo que não se efetuaram contagens de 

germlings em suspensão para estimar a densidade. 

 

 

Figura 26 (A) Amostra de germling de Ulva sp. ao final de duas semanas de cultivo in vitro, vistos 
com uma ampliação de 40x; (B) Cultivos de germlings de Ulva sp. após duas semanas. 

 

Esperou-se novamente até ao final da terceira semana de cultivo para se 

efectuar as filtragens e pesagens dos respetivos germlings por replicado. Durante este 

período os meios de cultivo permaneceram livres de contaminação exceto num dos 

frascos (figura 27, frasco 2, estante 2). 
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Figura 27 (A) Cultivos de germlings de Ulva sp. após três semanas, e antes de se efetuarem as 
filtragens e pesagens; (B) germlings observados com auxílio de lupa binocular. 

 

Em relação às massas iniciais usadas na indução de esporulação, não houve 

novamente diferenças significativas entre tratamentos (ANOVA, F = 1,1906; g.l.= 5; p 

= 0,36993). Os tratamentos 0,5 g e 0,25 g deram origem às maiores quantidades de 

“germlings” ao final de três semanas de cultivo, tendo gerado 2,00±0,48 g e 1,83±0,71 

g de “germings” respetivamente. Mais uma vez, os resultados sugerem que há uma 

tendência para que uma menor massa inicial de Ulva sp. produza germlings em maior 

quantidade (figura 28). 

 

 

Figura 28 Peso médio de germlings de Ulva sp. obtidos por tratamento, no final da terceira semana 
de cultivo in vitro. 
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Comparando-se estes resultados obtidos no final da terceira semana de cultivo 

com os da experiência anterior (onde não houve adição de GeO2), verificou-se que o 

peso médio total de germlings obtido é significativamente mais elevada (teste-t para 

variáveis independentes, t = 6,614994; g.l.=34; p<0,05) (figura 29). No final do mesmo 

período de desenvolvimento e cultivados sob as mesmas condições, obteve-se, nos 

meios onde foi adicionada a solução de GeO2, uma concentração média de 1,50±0,57 g 

de germlings livres de contaminação por diatomáceas (correspondentes a 26,95g de 

germlings no total), enquanto que na experiência anterior se obteve uma concentração 

média de 0,37±0,45 g de “germlings” e com a maior parte dos meios de cultivo 

contaminados (que corresponde a 6.59 g de “germlings” no total). Estes resultados 

mostram que é vantajoso usar GeO2 durante as primeiras semanas de cultivo para 

mitigar contaminações, já que a produtividade dos germlings aumentou 

substancialmente. 

 

 

Figura 29 Peso médio total de “germlings” de Ulva sp. obtidos no final da terceira semana de cultivo 
in vitro, com e sem GeO2 

 

Deu-se continuidade a este cultivo (livre de contaminações) por mais uma 

semana. Distribuíram-se os “germlings” obtidos em partes iguais por seis frascos 

(4,486±0,002 g de germlings por frasco) de 2000ml de vidro, com nutrientes e água 

filtrada e esterilizada por autoclavagem, com as condições de cultivo semelhantes às já 

descritas anteriormente (tabela 11, figura 30). Para verificar o efeito do GeO2 sobre o 

crescimento de germlings de Ulva sp., adicionou-se 2 ml/l desta solução a três destes 

frascos. Os outros três funcionaram como grupo de controlo (figura 30). 
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Figura 30 Continuação do cultivo de “germlings” para testar o efeito do Germânio no seu 
crescimento.   

 

No final da quarta semana, voltou-se a filtrar e a pesar o material obtido. 

Observou-se que todos os meios de cultivos tinham uma ligeira cor opaca (figura 31) e 

que havia algumas algas verdes filamentosas em quase todos os frascos. Havia também 

germlings com talos bem desenvolvidos (em forma de lâmina). Nos frascos sem GeO2 

adicionado obteve-se um peso de 6,321±0,287 g, resultado um pouco superior ao 

obtido nos frascos com o tratamento com GeO2, onde se obteve 5,989±0,6961 g. A 

diferença entre estas duas médias não foi significativa (teste-t para variáveis 

independentes, t = 0,7636; g.l. = 4, p = 0,4876). Estes resultados dão a indicação que 

a adição de GeO2 a partir da terceira semana de desenvolvimento dos “germlings” não 

traz qualquer vantagem no desenvolvimento das algas. Para além disso, a partir deste 

ponto e de acordo com o protocolo anteriormente estabelecido, passa a haver uma 

troca semanal de todo o meio de cultivo e lavagem dos “germlings” com água doce. 

Assim, não parece ser necessário o uso de GeO2 em volumes de cultivo maiores, onde 

a renovação do meio de cultivo ocorre com frequência. Todos os “germlings” 

produzidos nos diversos ensaios realizados, foram utilizados ou na alimentação de 

juvenis de lapa-burra ou colocados, para crescimento, nos sistemas de cultivo externos 

ao laboratório. 
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Figura 31 Cultivo de germlings após quatro semanas de cultivo (aos frascos 2, 4 e 6 foi adicionada 
uma solução de 2 ml/l de GeO2). 

 

7. PEPINOS-DO-MAR 

 

Entre os invertebrados marinhos com alto valor comercial, equinodermes como 

o pepino-do-mar e o ouriço-do-mar, são espécies potenciais para o desenvolvimento 

de uma aquicultura diversificada e sustentável (Harvey et al., 2017). Estes 

equinodermes são detritívoros ou raspadores, o que os torna excelentes candidatos 

para sistemas de cultivo multitróficos integrados (IMTA). Os pepinos do mar são 

particularmente adequados, uma vez que são capazes de processar grandes 

quantidades de sedimentos para extrair matéria orgânica. Esta característica torna-os 

adequados para serem co-cultivados com outras espécies como a lapa-burra, mexilhão, 

camarões, etc. (Robinson, 2013). 

Uma vez secos e processados, os pepinos do mar são um produto comercial 

globalmente importante (Anderson et al., 2011). Têm uma elevada procura nos 

mercados da região do Indo-Pacífico, o que levou ao esgotamento de populações locais 

e levou os comerciantes asiáticos a importar pepinos do mar de outros pontos do globo. 

Desde há algum tempo que no mar Mediterrâneo e no nordeste do Oceano Atlântico, a 

pesca de pepino do mar começou a ser dirigida a espécies como Holothuria mammata, 

H. arguinensis, H. tubulosa, H. polii, H. forskali e Parastichopus regalis. Nestas áreas, 

o aumento das capturas já provocou alguns efeitos negativos importantes tais como a 

diminuição da densidade, da abundância e da diversidade genética (González-

Wangüemert e Domínguez-Godino, 2016). Nos Açores, desde 2015, a procura por este 

recurso pesqueiro tem vindo a aumentar, bem como o seu preço vendido em lota, pois 

as capturas de pepino do mar começaram a aparecer entre as estatísticas de vendas do 

mercado local com preços em ascensão contínua (LOTAÇOR). Embora a maioria das 
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espécies açorianas ainda não sejam consideradas produtos de alto valor comercial, é 

previsível que a produção de pepino do mar e a sua transformação tenha um potencial 

lucrativo interessante e possa trazer benefícios económicos para a Região. 

As espécies encontradas nos Açores, tais como a Holothuria mammata, a H. 

tubulosa, a H. forskali, a H. sanctori e a Parastichopus regalis (Andrade et al., 2008; 

Borrero-Perez et al., 2011), podem servir de base para o futuro desenvolvimento da 

aquicultura do pepino-do-mar. A chave para o desenvolvimento de sucesso deste sector 

económico depende da aquisição de conhecimento científico sobre diferentes aspetos 

quer da biologia, quer das técnicas de produção destas espécies. Neste contexto, 

começámos a recolher informações e dados preliminares através de: 

- Ensaios de indução da reprodução e desenvolvimento larvar de Holothuria 

sanctori. 

- Técnicas de monitorização deste recurso na costa da ilha do Faial. 

7.1 ENSAIOS DE INDUÇÃO DA POSTURA E DESENVOLVIMENTO LARVAR DE 
HOLOTHURIA SANCTORI. 

A fim de dar início a um trabalho sobre a indução de postura e do 

desenvolvimento das larvas de Holoturia sanctori, foram recolhidas amostras de 

indivíduos adultos na baía de Porto-Pim, Ilha do Faial, entre 18/07/2018 e 10/9/18. 

Os animais com comprimento maior de 100mm foram recolhidos em mergulho 

(“snorkelling”) e transportados para as instalações do AquaLab numa caixa térmica 

com água do mar. Antes de serem colocados nos aquários, os animais foram medidos 

e pesados.  

Os animais foram posteriormente colocados num tanque de 230 L, mantido a 

uma temperatura constante de 24 ºC e com fluxo contínuo de 14,5 ml/seg de água do 

mar. Os indivíduos foram mantidos nestas condições cerca de 40 dias, com uma dieta 

à base de macroalgas secas, constituída principalmente pelo gênero Asparagopsis sp., 

fornecidas diariamente em quantidades equivalentes a 0,15% do peso húmido dos 

animais (Ito, 2014). As algas foram recolhidas na mesma área de amostragem dos 

animais e posteriormente lavadas e desidratadas no laboratório em estufa a 60ºC 

(figura 32). 
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Figura 32 Macroalgas recolhidas nas áreas de amostragem do pepino do mar e desidratadas com o 
auxílio de uma estufa. 

 

Após passarem pela quarentena, 15 indivíduos foram transferidos para um 

tanque circular de 215 L para induzir a reprodução. O método utilizado foi o de 

estimulação por choque térmico, seguindo-se o protocolo desenvolvido por Rakaj et al. 

(2018), que consistiu num aumento rápido e consistente da temperatura através do 

uso de aquecedores de aquário de 75 W. 

A primeira tentativa foi feita em 21 de agosto de 2018, aumentando-se 

rapidamente a temperatura de 24 ºC para 28 ºC e mantendo-a por 48 h. Durante esta 

experiência foi observada a agregação dos animais às paredes do tanque, mas não 

houve nenhum comportamento ou evento de reprodução (figura 33). 

 

 

Figura 33 Sistema de indução de reprodução do pepino-do-mar. 
 

Para verificar o desenvolvimento das gónadas, no final da experiência foi 

realizada uma biópsia dos animais, seguindo-se o protocolo desenvolvido por Pratas 

(2018). Durante o controlo foram observados apenas uma fêmea e dois machos com 
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gônadas num estágio pré-reprodutivo (figura 34). A ausência de indivíduos no estágio 

reprodutivo avançado parece ter sido a causa da falha na experiência de indução de 

reprodução acima descrita. 

 

 

Figura 34 Gónadas masculinas (A) e óvulos (B) vistos macroscopicamente. Gónada feminina vista ao 
microscópio com uma ampliação de 40x (C) 

 

No ensaio experimental seguinte, após se terem mantido os animais num meio 

de cultivo a 28ºC por 48 horas, optou-se por fornecer um estímulo térmico adicional, 

aumentando a temperatura da água até os 30 ºC. Neste caso, alguns animais foram 

observados com o corpo ereto em direção à superfície do tanque, o que é considerado 

ser comportamento típico pré-reprodutivo dos pepinos do mar (Purcell et al, 2012). 

Após cerca de 12 h registou-se a evisceração da maioria dos indivíduos. Observaram-

se espermatozoides ativos na água e ovários maduros no fundo do aquário, o que 

sugere que a ausência de ovos em desenvolvimento foi devido a fatores externos, 

provavelmente à má qualidade da água, ou à exposição excessiva a temperaturas 

inadequadas (Mezali et al, 2014). Os animais utilizados nesta experiência foram 

posteriormente libertados no local de captura para facilitar a sua boa recuperação. 

Na mesma altura em que decorriam os ensaios de indução de reprodução (na 

manhã de 26 de setembro) encontraram-se ovos nas paredes de um dos tanques de 

estabulação. Estes ovos foram recolhidos e colocados num tanque com água do mar 

filtrada, esterilizada com UV e mantida a uma temperatura constante de 22 ºC (figura 

35). O fluxo de água no interior do tanque foi mantido lento, permitindo uma 
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renovação total de água 2 a 3 vezes por dia. Nestas condições foi possível acompanhar 

o desenvolvimento larvar durante mais de 30 dias. 

 

 

Figura 35 Tanques utilizados para o desenvolvimento larvar de H. sanctori. 
  

Dois dias após a colheita dos ovos, observaram-se larvas em estádio de 

auriculária precoce (figura 36). A partir deste momento, as larvas tornam-se 

heterotróficas, portanto foram alimentadas com microalgas do género 

Nannochloropsis sp. e Nitzschia sp. numa concentração de 20000 e 10000 cell/m, 

respetivamente. Após 14 dias, as larvas atingiram o estádio intermédio de auriculária 

e após 20 dias o de auriculária tardia (figura 36). Embora as observações tenham 

continuado até ao 34º dia, não foi possível observar nenhum desenvolvimento 

adicional. 

 

 

Figura 36 Imagens do desenvolvimento larval de H. sanctori após 2 dias (auriculária precoce), 14 
dias (auriculária intermédia) e 20 dias (auriculária tardia). As fotos foram tiradas ao microscópio com 

uma ampliação de 10x (imagens modificadas de Peter West). 
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Consideramos que a qualidade da dieta não foi a ideal para promover o correto 

desenvolvimento das larvas. Estudos realizados com outras espécies como H. tubulosa 

(Rakaj et al, 2018) e H. mammata (Domínguez-Godino & Gonzalez-Waguemert, 2018) 

utilizaram dietas baseadas numa mistura de Isochrysis galbana, Chaetoceros 

calcitrans e Tetraselmis suecica e Tetraselmis chuii com C. calcitrans respetivamente.  

Em contraste, as larvas do nosso cultivo foram alimentadas com microalgas 

disponíveis no laboratório pertencentes aos gêneros Nannochloropsis e Nitzschia. 

Embora a primeira fosse uma microalga adequada para espécies como Apostichopus 

japonicus (Tan et al, 2017), a última é uma diatomácea bentónica que se deposita 

rapidamente e, portanto, apenas uma pequena porção de alga permanece suspensa em 

solução. Como resultado, a nossa dieta foi quase exclusivamente constituída por 

Nannochloropisis sp. 

 

7.2 TÉCNICAS DE MONITORIZAÇÃO DO RECURSO NA COSTA DA ILHA DO 
FAIAL 

 

A exploração de holotúrias no arquipélago dos Açores ainda está pouco 

desenvolvida, mas é previsível que aumente nos próximos anos e à medida que outras 

pescarias de pepino do mar pelo mundo diminuam. A implementação de uma gestão 

cautelar sobre este recurso aparenta ser fundamental para o desenvolvimento de uma 

exploração sustentável (Gonzále-Wangüemert et al, 2017), pelo que a recolha de dados 

sobre a composição específica, tamanho e abundância das espécies é importante. 

Assim, resolveu-se fazer um levantamento preliminar das espécies de Holotúria 

presentes no Faial e dar início a um estudo exploratório e conducente ao bom 

planeamento da determinação futura da sua abundância relativa. Como muitas 

espécies de holotúria são noturnas (Navarro et al, 2013), foi realizada, também, uma 

breve investigação sobre a influência das horas do dia sobre a sua abundância 

observável. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a dos censos visuais realizados em 

águas pouco profundas (≤ 2 m) ao longo da costa oeste da ilha do Faial. 

Especificamente, um operador nadou em snorkel seguindo um percurso aleatório, 

georreferenciado através do uso de um GPS, registando os indivíduos encontrados 

numa faixa de cerca de 2 m de largura. Ao longo do percurso, o operador coletou 
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aleatoriamente alguns dos indivíduos que encontrou para determinar, mais tarde, as  

espécies e dimensões dos indivíduos. Nalguns casos, os transectos foram percorridos a 

pé durante a maré baixa, registando os indivíduos encontrados até 50 cm de 

profundidade. Adicionalmente, foi realizada uma amostragem ao longo de um 

transecto fixo (aproximadamente 50 m), em quatro alturas diferentes do dia (duas de 

dia e duas à noite) com o objetivo de analisar eventuais variações de abundância com 

o ciclo dia-noite. 

A identificação no laboratório das espécies encontradas foi realizada através da 

análise da estrutura das espículas calcárias presentes na parede do corpo dos animais 

(Uthicke et al, 2004). Uma amostra de cerca de 5 mm2 foi retirada da parte dorsal da 

parede do corpo, com o auxílio de um bisturi. Para dissolver as partes moles e limpar 

as espículas calcárias, cada amostra foi imersa numa solução de hipoclorito de sódio 

durante uma hora. As espículas foram posteriormente observadas ao microscópio com 

baixa ampliação (10x). Como os pepinos do mar têm uma elevada capacidade 

regenerativa natural, o dano causado aos animais amostrados foi mínimo (Pratas et 

al., 2017). No laboratório procedeu-se, também, para cada indivíduo, à medição do 

comprimento total (com régua e com fita métrica), à medição do diâmetro do corpo 

(três medidas de diâmetro com o auxilio de uma craveira manual) e à pesagem (peso 

húmido). A partir dessas medidas calculou-se a raiz quadrada do produto 

comprimento-largura (SLW) (Yamana e Hamano, 2006) segundo a equação: 

 

SLW = √𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒇𝒊𝒕𝒂 𝑿 𝒅𝒊â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒎é𝒅𝒊𝒐 

 

Os transectos foram percorridos entre 13 de julho de 2018 e 31 de setembro de 

2018 em diferentes locais ao longo do lado ocidental da ilha do Faial, entre o porto do 

Salão no norte e o Pasteleiro no sul (figura 37). 
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Figura 37 Locais de amostragem na ilha do Faial (esquerda), mais particularmente no Pasteleiro, 
Praia do Porto Pim e Entremontes à direita. A azul as amostragens efetuadas com snorkel e a vermelho 

as amostragens de caminhada em maré baixa. 

 

Os indivíduos recolhidos e posteriormente identificados em laboratório através 

da análise das espículas, pertenciam às seguintes espécies: Holothuria sanctori (figura 

38), Holothuria mammata (figura 39) e Holothuria forskali (figura 40).  

No caso de H. sanctori, a análise macroscópica identificou, na mesma 

amostragem (Porto Pim e Baía de Entremontes), indivíduos morfologicamente 

idênticos, mas com uma coloração muito diferente, ou seja, corpo completamente 

castanho escuro e corpo escuro com manchas brancas arredondadas na base das 

papilas escuras (figura 38). A observação das respetivas espículas de calcário indica 

que estas duas colorações pertencem à mesma espécie, revelando a hipótese de que 

estes dois morfótipos de H. sanctori também ocorrem nos Açores (Mezali et al. 2014). 

 

 

Figura 38 Os dois morfótipos de H. sanctori, castanho escuro (esquerda) e com manchas brancas 
arredondadas na base das papilas escuras (direita). As espículas revelam que são da mesma espécie. 
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Figura 39 H. mammata e suas espículas caracteristicamente com as bordas serrilhadas e afiadas. 
 

 

 

Figura 40 H. forskali (esquerda) e as suas espículas (direita). 
 

A gama de dimensões dos pepinos-do-mar recolhidos ao longo de todos os 

transectos foi muito ampla, variando entre 52 mm de comprimento, com 7,4 g de peso 

e uma SLW de 108,64, e 211 mm de comprimento com 208 g e uma SLW de 671. A 

tabela 12 mostra os valores médios das dimensões dos indivíduos amostrados. 
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Tabela 12 Tamanhos médios (± desvio padrão) dos indivíduos de Holoturia sp. recolhidos ao longo 
dos transectos. 

Comprimento 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Peso húmido 

(g) 

SLW 

126,0 ± 34,1 39,3 ± 13,0 108,0 ± 54,1 447.7 ± 162,1 

 

A densidade dos pepinos-do-mar encontrados ao longo dos transectos foi de 

0,025 ind./m2. H. sanctori a espécie identificada mais abundante, compreendendo 

92% dos indivíduos amostrados, seguida da H. mammata e H. forskali com apenas 6% 

e 2%, respetivamente (figura 41). 

 

 

Figura 41 Composição relativa de espécies de Holothuria amostradas (modificada de Peter West) 
 

A amostragem também revelou uma grande variabilidade entre os diferentes 

locais. Além disso, quando as amostragens foram realizadas ao longo do mesmo 

transecto, mas em diferentes horas do dia, as abundâncias revelaram-se muito 

diferentes; o maior número de animais foi registado durante as horas de escuridão 

(figura 42). Essa variabilidade diária também foi verificada ao longo do transecto 

realizado em Entremontes, onde o número de H. sanctori registado durante o dia foi 

de 2 indivíduos, enquanto o registado durante a noite foi de 40 indivíduos. Existem 

muitas espécies de Holothuria sp. que mostram uma atividade mais intensa durante a 

noite (Hammond, 1982), entre elas já tinha sido descrito que H. sanctori passa a maior 

parte do dia refugiada em cavidades entre as rochas (Navarro et al, 2013). 
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Figura 42 Abundância de Holothuria sp. para o mesmo transecto em quatro alturas diferentes do dia, 
na baia de Porto Pim. 

 

8. OUTRAS ATIVIDADES 

 Em termos de divulgação, foi realizado, por Aurora Ribeiro, um pequeno 

documentário intitulado “Em quantos passos se cria uma Lapa-Burra”. Este 

filme será essencialmente utilizado para complementar a informação a 

transmitir a grupos de visitantes, tendo-se, para tal fim, adquirido um pequeno 

projetor de vídeo. 
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 Para facilitar a execução de alguns processos laboratoriais de rotina, mas 

também para se obter capacidade para mostrar, mais facilmente, a possíveis 

visitantes os organismos microscópicos com que se trabalha no AquaLab, foi 

adquirido um microscópio equipado com uma camara de vídeo e um monitor. 

 Orientação e Supervisão de um aluno de mestrado (Peter West) no seu trabalho de 

estágio no âmbito do segundo semestre do programa de mestrado em Biologia 

Marinha da Universidade do Algarve. O trabalho desenvolvido por Peter West 

enquadrou-se no trabalho descrito no capítulo 6. 

 Participação nas atividades do dia aberto da Universidade dos Açores. 

 Submissão e aprovação 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. 

 Emissão de pareceres para a Comissão de Aquacultura do Governo Regional dos 

Açores. 

 

9. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O primeiro resultado de interesse é, sem dúvida, a reprodução artificial obtida 

com indivíduos nascidos em cativeiro e cultivados durante cerca de um ano no 

laboratório (subcapítulo 3.1 e 3.2). Este passo realiza o quarto nível do processo de 

domesticação (Teletchea e Fontaine, 2014) em que se reproduziu o ciclo biológico desta 

espécie independentemente dos fenómenos naturais, permitindo um maior controlo 

das diferentes fases de produção. O sucesso desta experiência refletiu-se no elevado 

número de indivíduos obtidos no teste de assentamento (subcapítulo 3.3), no qual os 

biofilmes produzidos nas placas de assentamento foram otimizados a partir dos 

conhecimentos adquiridos em 2016 e 2017 (De Girolamo et al. 2017; Isidro et al., 

2018). Para além do efeito dos biofilmes utilizados, o elevado número de recrutas 

obtidos neste teste, é também o resultado da adaptação às condições de cultivo dos 

reprodutores, de uma maior eficiência na reprodução e do relaxamento da seleção 

natural que normalmente acompanha a transição de ambientes naturais para 

ambientes artificiais (Price 1999, Liao e Huang, 2000).  
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Apesar do bom resultado obtido no teste de assentamento, a fase subsequente 

de crescimento pós-larval destacou a necessidade de controlar outras variáveis com 

efeitos potencialmente importantes no ciclo de produção. Embora as taxas de 

sobrevivência tenham sido encorajadoras, após cerca de 11 meses, as taxas de 

crescimento dos indivíduos de segunda geração foram muito baixas, com 

comprimentos individuais médios de apenas 8,5 mm (subcapítulo 3.4). Este 

crescimento lento pode ser resultado de vários fatores, como a densidade dos animais 

nos tanques, a competição entre os indivíduos, a nutrição, a genética etc. (Mgaya e 

Mercer, 1995; Heath e Moss, 2009). No futuro, estes fatores deverão ser controlados, 

sendo necessários ensaios específicos focados, por exemplo, na monitorização de 

efeitos como o número e/ou tamanho dos indivíduos nos tanques, o tipo de dieta e a 

sua gestão ao longo do desenvolvimento larval, a escolha dos reprodutores e os seus 

traços morfológicos. Também é necessário ter em mente que fatores como a densidade 

e o tamanho dos juvenis, bem como o número de reprodutores a partir do qual se 

obtêm os gametas, podem ter efeitos potencialmente diferentes, dependendo da escala 

em que o trabalho é desenvolvido. Ao aumentar a escala de produção dos juvenis 

poderemos ter a oportunidade de avaliar não apenas os efeitos nas taxas de 

crescimento e na biomassa ótima de cultivo, mas também o efeito sobre o equilíbrio 

entre os custos e os benefícios do ciclo de produção. O uso com sucesso do Eugenol 

como anestésico nos juvenis de H. tuberculata, facilitará o manuseamento destes 

cultivos no futuro. O uso de um agente anestésico de origem natural que causa pouco 

ou nenhum impacto negativo sobre as populações mantidas em cativeiro irá facilitar a 

operacionalidade em futuros cultivos. 

Outra parte importante do trabalho de investigação realizado no AquaLab 

envolveu estudos preliminares sobre o pepino-do-mar. Entre os invertebrados 

marinhos com alto valor comercial, os equinodermes, como os pepinos-do-mar e os 

ouriços-do-mar, são espécies com potencial para o desenvolvimento de uma 

aquicultura diversificada e sustentável. Além disso, estas espécies, dada a sua posição 

na cadeia alimentar, prestam-se a ser integradas num cultivo multitrófico com outras 

espécies tanto de origem animal e vegetal (IMTA). Por estas razões, foram feitos alguns 

estudos para investigar a abundância e composição específica do pepino-do-mar no 

Faial, bem como para entender alguns aspetos relacionados com a sua reprodução 

artificial. 
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As tentativas de indução de reprodução em H. sanctori foram cruciais não 

apenas para ganhar experiência na manipulação destes animais, mas também para 

observar os seus comportamentos pré-reprodutivos e a libertação de gametas 

masculinos e femininos. Estes, no entanto, foram obtidos em condições extremas que 

levaram à deterioração das condições de cultivo e à consequente evisceração dos 

animais. Por outro lado, as condições normais de cultivo revelaram-se mais que 

favoráveis à reprodução, pois tivemos a oportunidade de observar a presença de ovos 

fecundados nos tanques de estabulação. Este evento permitiu-nos observar e 

manipular as primeiras fases do desenvolvimento larvar desta espécie. As informações 

assim obtidas poderão ser usadas para fornecer uma orientação, no futuro, para o 

desenvolvimento do cultivo desta espécie melhorando as técnicas de reprodução 

artificial, as dietas dos diferentes estádios larvares e as suas condições de cultivo. 

O estudo realizado para determinar a composição específica da comunidade de 

pepinos-do-mar ao longo da costa do Faial, embora não tenha sido exaustivo, é a 

primeira abordagem para a descrição da população destas espécies. As amostragens 

efetuadas ao longo da costa oeste identificaram três espécies: H. mammata, H. forskali 

e, a mais abundante, H. sanctori. No entanto, esta lista está limitada pelo tipo de 

amostragem, realizada em “snorkel” e até uma profundidade máxima de 2 m. A 

presença de outras espécies ao longo da costa, como Parastichopus regalis e H. 

tubulosa, poderão no futuro ser confirmadas através de métodos de amostragem mais 

abrangentes, realizados a maiores profundidades e, possivelmente, acompanhadas por 

técnicas de identificação genética. Além disso, também seria aconselhável efetuar 

amostragens noturnas, que deverão dar uma visão mais real da composição específica 

e da abundância destes equinodermes, dado o comportamento noctívago destas 

espécies. 

Uma das restrições aos trabalhos efetuados no AQUALAB é a capacidade de 

produzir macroalgas em quantidade e com qualidade. Durante o último ano foi 

possível ganhar mais experiência na manipulação do seu ciclo de vida (capítulo 5) com 

a obtenção de “germlings” em maior quantidade e relativamente livres de 

contaminações (subcapítulos 5.1 e 5.2). A adição de dióxido de germânio no protocolo 

de cultivo dos esporos de Ulva sp. veio ajudar a mitigar contaminações de diatomáceas 

na fase inicial do seu desenvolvimento, que estavam a condicionar a produção de 

macroalgas no laboratório. No futuro, teremos de continuar a controlar eficazmente o 
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ciclo de produção de macroalgas que representam, atualmente, a principal fonte de 

alimento para os animais mantidos no AQUALAB. Como já foi sugerido no ano anterior 

(Isidro et al. 2018), esta restrição alimentar poderá ser superada, ou pelo menos 

reduzida, recorrendo-se ao uso de alimentos artificiais, cuja eficácia deverá ser testada, 

caso se opte por esta solução 
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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

