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Resumo   
Graças ao crescimento da população mundial e da consciencialização da importância 

do consumo de pescado para uma alimentação saudável, a procura deste produto 

atingiu um ponto no qual a pesca deixa de ser uma solução sustentável. Assim, a 

aquacultura surge como a melhor aposta para garantir o aprovisionamento de pescado 

de forma mais sustentável, ecológica, segura e economicamente viável.   

No território nacional, a Safiestela é uma das empresas líder da área, estando a 

produzir linguado senegalês (Solea senegalensis), um dos peixes mais valorizados no 

mercado atual. Nesta empresa, o linguado é produzido em regime intensivo e todo o 

ciclo de vida é monitorizado e controlado, desde a manipulação dos reprodutores para 

a obtenção dos ovos, até à fase de pré-engorda, após a qual os linguados são 

transferidos para a Aquacria Torreira e a Aquacria Arousa.   

Contudo, como esta é uma espécie relativamente recente em aquacultura, ainda há 

muitos passos e procedimentos do seu ciclo de vida em cativeiro que são 

desconhecidos. Deste modo, a Safiestela tem vindo a desenvolver diversos ensaios 

experimentais, com vista a melhorar os conhecimentos sobre o maneio da espécie, no 

sentido de atingir níveis de produtividade cada vez maiores.   

Este ensaio irá contemplar duas fases. A primeira diz respeito à aquisição e aplicação 

de novos conhecimentos em contexto real de produção. Na segunda fase, será 

realizado um ensaio experimental, em contexto empresarial, sendo que este visa 

adquirir novos conhecimentos para responder a uma questão crucial na produção de 

linguado, a sua reprodução. Tendo em conta que atualmente os reprodutores são 

selvagens, já que os linguados nascidos em cativeiro não têm a capacidade de se 

reproduzir, torna-se impossível fazer uma reprodução seletiva, impossibilitando a 

escolha de características a manter numa determinada população. Neste contexto, o 

objetivo deste ensaio é estabelecer um protocolo que permita aumentar a quantidade 

e a qualidade do esperma dos machos F1 (machos nascidos em cativeiro), de modo a 

viabilizar a reprodução em cativeiro a partir destes.    

No final deste estágio, é de esperar a aquisição de novas competências e 

conhecimentos e uma visão mais profunda da realidade empresarial, que poderá ser 

de crucial importância para o meu futuro.   

Palavras-chave: Safiestela; linguado Senegalês; aquacultura; reprodução; 

reprodução artificial   
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Abstract   
Thanks to the growth of the world’s population and the awareness of how important fish 

consumption is for a healthier life style, the demand for this product reached a point in 

which fishing by itself is no longer a sustainable solution. Therefore, aquaculture is 

seen as the best option to ensure the supply of fish in a more sustainable, ecological, 

safe and economically viable way.   

In the national territory, Safiestela is one of the leading companies in its field, producing 

Senegalese sole (Solea senegalensis) one of the most valuable fishes in the current 

market. In this company, the Senegalese sole is produced in an intensive farming way 

and all of its life cycle is monitored and controlled, since the broodstock manipulation to 

obtain the eggs, to the pre-on growing phase, after which the fish are transferred to 

Aquacria Piscícolas and Aquacria Arousa.   

However, since this is a relatively recent species in aquaculture, there are still many 

steps and procedures in its life cycle that are unknown. This way, Safiestela has been 

developing several experiments aiming to improve the knowledge over the handling of 

this species, with the goal of achieving higher levels of productivity.   

This internship will consist of two phases. The first will be all about acquiring and 

applying new knowledge in real production context. And the second, in which an 

experiment will be conducted, in business context, aiming to gain new knowledge over 

an elementary question in sole production, their reproduction. Considering that 

nowadays the breeders are wild animals, since the ones born in captivity are unable to 

reproduce, it becomes impossible to make a selective breeding, therefore, no 

characteristics can be selected. In this context, the goal of this trial is to establish a 

procedure that allows to increase the quantity and quality of the sperm in F1 males 

(males born in captivity), making it possible to obtain offspring from them.   

It is expected that by the end of the internship new knowledge and a deeper vision of 

the industrial reality of aquaculture are acquired, which might be of crucial importance 

for my future.    

   

Key-words: Safiestela, Senegalese sole, aquaculture, reproduction, artificial 

reproduction   
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Aviso  
Por motivos de confidencialidade e segredos de empresa, alguns valores, 

nomes de produtos, resultados de ensaios ou outras informações, foram 

omitidas ou não especificadas.   

As fotografias apresentadas neste relatório foram tiradas por mim nas 

instalações da Safiestela durante o decorrer do estágio.   

   

  

  

  

  

Este trabalho foi cofinanciado pelo projeto InovFeed, com a referência, MAR-

02.01.01FEAMP-0111, Programa Operacional Mar2020, Portugal 2020.  
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1. Introdução   
Face ao crescimento acentuado da população humana, são-nos cada vez mais 

impostos novos desafios, sendo o principal o da alimentação. Tendo em conta as 

condições em que se encontra o planeta Terra e as alterações climáticas que estão a 

ocorrer, é consequentemente mais difícil obter tudo o que é necessário diretamente da 

natureza. Desta forma, e considerando que se prevê que a população humana 

ultrapasse a barreira dos 9 mil milhões até 2050, torna-se obrigatório otimizar os 

processos de obtenção de alimento. Sendo a pesca uma das principais fontes do 

mesmo, e não conseguindo os oceanos suprir a procura de pescado, a aquacultura 

tem sido cada vez mais vista como o caminho a seguir (FAO, 2018).    

O consumo de pescado tem vindo a ganhar adesão desde há algumas décadas, 

considerando os vários benefícios comprovados que este traz para a saúde humana, 

entre os quais a ingestão de proteínas de digestão fácil, que contêm todos os 

aminoácidos essenciais, vitaminas importantes para o bom funcionamento do 

organismo (entre as quais D, A e B), gorduras essenciais (ácidos gordos de cadeia 

longa ómega-3) e minerais (por exemplo cálcio, iodo, zinco, ferro e selénio). Este 

crescimento pode ser comprovado com dados da FAO que afirmam um consumo de 

peixe per-capita de 9,9 kg em 1960, que aumentou para 19,3 kg em 2013, sendo 

esperado que em 2015 seja superior a 20 kg (FAO, 20016/ 2018).    

 No entanto, não foi só o aumento da oferta que conduziu ao crescimento do consumo 

de pescado, a melhoria das vias de comunicação, assim como do transporte e 

acondicionamento do mesmo, permitiu que uma maior variedade de produto chegasse 

até populações que anteriormente dificilmente tinham acesso a este (FAO, 2016).    

 Em 2014, e pela primeira vez, a contribuição da aquacultura de peixe para consumo 

humano ultrapassou a da pesca. Isto foi uma grande vitória, já que se estima que nos 

anos 80 se tenha atingido a cota máxima de pesca, sendo que em 2011 se acredita 

que cerca de 30% dos stocks naturais eram alvo de sobrepesca (FAO, 2014). Desde 

então, tem-se envidado esforços para que a aquacultura suprima a procura de 

pescado e se possa retirar pressão dos stocks naturais. Este objetivo tem sido 

alcançado, já que em 1974 apenas 7% do peixe disponível para consumo era 

proveniente de viveiros, sendo que em 2004 representava já 39%, atingindo os 46,8% 

em 2016. Em 10 anos (entre 1994 e 2004) a sua produção aumentou em 13% e entre 

2000 e 2016 cresceu em cerca 21,1%. Uma boa parte desta produção é devida à 

China, que representa 60% da produção mundial (FAO, 2016, 2018).     
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 Em 2016 foram produzidas 80 milhões de toneladas de animais marinhos em 

aquacultura, entre peixes, moluscos, crustáceos e outros; cerca de 30,1 milhões de 

toneladas de plantas marinhas e ainda 37900 toneladas de produtos não alimentares. 

Isto representa um aumento de 6,2 milhões de toneladas de animais marinhos e 2,8 

milhões de toneladas de plantas marinhas em comparação com o ano de 2014. A 

estes valores, vêm ainda juntar-se 90,9 milhões de toneladas oriundos da recolha 

direta do meio natural, valores esses que diminuíram em 2,5 milhões de toneladas 

relativamente ao ano de 2014. Supõe-se que 90% da produção se destina a consumo 

humano, sendo o restante utilizado para diversos fins, principalmente na formulação de 

rações animais, na sua maioria transformado em farinhas e óleos de peixe com destino 

às rações utilizadas na aquacultura. Contudo, essas farinhas e óleos são na sua 

grande maioria obtidas de pequenos pelágicos que estão em risco desde o fenómeno 

El Niño em 1998 (FAO, 2014, 2016).   

A aquacultura é a produção de organismos aquáticos em cativeiro, seja em água doce, 

salobra ou salgada, sendo praticada em terra (inshore), em zona costeira (onshore) ou 

em mar aberto (offshore). Esta pode ser classificada como extensiva, semi-intensiva e 

intensiva de acordo com o regime do sistema em uso (Carrasquinho, 2009).   

1.1. Aquacultura no Mundo   

A nível mundial, a aquacultura tem vindo a crescer nas últimas décadas, de forma mais 

acentuada nos anos 80 e 90, cerca de 10% ao ano. Contudo, nos últimos anos o 

crescimento não foi tão notório, dando-se um aumento de 5,8% ao ano entre 2001 e 

2016. No entanto, continua a ser o sector de produção alimentar que apresenta o 

maior crescimento anual (FAO, 2016).   

Em 2016 foram assinalados 37 países nos quais se produz mais peixe em aquacultura 

do que em captura. Estes países estão distribuídos por todos os continentes do 

mundo, excluindo a Oceânia, e o seu conjunto possui cerca de metade da população 

mundial. Outros 22 países produzem entre 30 a 50% do peixe que consomem em 

aquaculturas (FAO, 2018).   

Globalmente são produzidas em cativeiro cerca de 598 espécies de animais aquáticos, 

destas 369 representam peixes, 109 são moluscos, 64 crustáceos, 7 anfíbios e répteis 

(excluindo aligatores, caimões ou crocodilos), 9 invertebrados aquáticos e 40 algas. 

Estes valores que não consideram espécies resultantes de experiências em 

aquacultura, cultivadas como alimento vivo para as maternidades (rotíferos, artémia, 

entre outros) ou espécies ornamentais produzidas em cativeiro. Em termos de peso 

estes valores refletem-se em cerca de 54 milhões de toneladas de peixe, 8 milhões de 
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toneladas de crustáceos, 17 milhões de toneladas de moluscos e 1 milhão de 

toneladas de outros animais aquáticos (FAO, 2018).    

Nos últimos 10 anos, o número de espécies cultivadas cresceu de 472 para 598, 

registando-se um aumento de 26,7%. Ainda assim, este crescimento não implica uma 

maior diversificação na produção de pescado, já que muitas destas espécies únicas 

correspondem na realidade a múltiplas espécies e diversas a híbridos. Contudo, ainda 

só foram registados como estando em produção comercial 5 híbridos de peixes, a 

pesar de serem cultivados muitos mais (FAO, 2018).   

1.2. Aquacultura em Portugal   

O nosso país possui um enorme território marítimo e orla costeira. Desde tempos idos 

que depende largamente do mar tanto em termos culturais, como naturais ou 

económicos. Desta forma e como descrito no Plano de Estratégia Nacional para o Mar 

2013-2020 estão pensadas diversas medidas para o desenvolvimento de atividades de 

investigação e inovação relacionadas com a pesca e com a aquacultura (DGPM, 

2013).   

Em Portugal a aquacultura é praticada nos 3 regimes, mencionados anteriormente. Em 

água doce é praticada exclusivamente de forma intensiva e, em água marinha e salobra 

39,9% é em regime extensivo, 49,4% regime intensivo e 10,7% em regime semi-

intensivo.    

Tabela 1: Produção aquícola nacional em águas interiores e oceânicas por tipo de água, regime e espécie (INE &  

DGRM, 2017)   

    
Em 2016, foram produzidas em Portugal 11259 toneladas de pescado em aquacultura, 

um acréscimo de 17,8% em relação a 2015, como pode ser observado na Tabela 1.   

Assim, 94% da produção total da aquacultura nacional foi produzida em águas 

marinhas ou salobras, fazendo-se representar pela produção de peixes (37,6%, 
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maioritariamente dourada, pregado e robalo) e moluscos e crustáceos (56,4%, 

maioritariamente amêijoa e mexilhão, representando um aumento de 32,9% quando 

comparado com o ano anterior) (INE & DGRM, 2017).    

No nosso país, a produção aquícola centra-se principalmente em quatro espécies, o 

pregado (Psetta maxima), a dourada (Sparus aurata), o robalo (Dicentrarchus labrax), 

e o linguado (Solea spp.), cuja produção, em 2017, rondou as 2388 toneladas, 1196 

toneladas, 427 toneladas e 147 toneladas, respetivamente. Já na aquacultura 

dulçaquícola, o foco é a truta arco-íris, com um total de 668 toneladas ao ano. A nível 

dos moluscos e crustáceos, a amêijoa (Venerais pulhastra e Ruditapes decussatus) 

com 3716 toneladas dominam a produção (INE & DGRM, 2017).   

Apesar do crescimento na produção, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM), verificou-se um decréscimo no valor das receitas provenientes da 

aquacultura, face à competitividade gerada pelos mercados externos e internos (INE & 

DGRM, 2013). No entanto, verifica-se um crescimento na quantidade produzida, tal 

como nos valores obtidos, como pode ser observado na Figura 1. Assim, acentua-se a 

necessidade de diversificar as espécies cultivadas pelos aquicultores nacionais, por 

forma a combater essa diminuição (INE & DGRM, 2014).   

Figura 1: Produção aquícola nacional em 2015 e 2016, em quantidade e em valor (INE & DGRM, 2017)   

  
  

 

 



                                         FCUP       15   

 
Estágio na Aquacultura Safiestela

 

 

1.3 Reprodução Artificial – caso do linguado 

  

A reprodução seletiva foi desde cedo uma das grandes preocupações dos agricultores, 

ainda na pré-história. Reproduzir apenas as plantas que produziam mais ou com 

melhor qualidade e aqueles animais que tinham características mais desejadas, 

fossem elas a coloração, sabor, tamanho ou docilidade, era um dos seus objetivos. 

Para isso eram cruzados os indivíduos que possuíssem os traços que se pretendia. No 

entanto, o Homem não se ficou por aqui, por forma a melhor controlar o processo 

reprodutivo começou a investigar-se a reprodução artificial. Desta forma, torna-se hoje 

possível escolher quando, como e de que progenitores se pretende obter crias na 

grande maioria das espécies com interesse, seja ele económico ou de conservação 

(Rodrigues e Rodrigues, 2009).   

A grande maioria dos avanços e dos estudos feitos na área da reprodução artificial 

foram e são feitos em mamíferos, no entanto os peixes também são alvo de interesse. 

Desde que a aquacultura começou a ganhar destaque, procura-se uma forma de 

conseguir posturas ao longo de todo o ano, ou seja não estar dependente das posturas 

naturais da espécie em produção (Rodrigues e Rodrigues, 2009).   

A partir do momento que a aquacultura se começou a afirmar como indústria, iniciou-se 

a utilização de técnicas que garantem posturas ao longo de todo o ano, sendo que 

algumas se servem apenas da manipulação da temperatura da água, outras do 

fotoperíodo, mas as mais usuais recorrem à indução hormonal por esta ser mais 

precisa, fiável e controlada. Alguns protocolos ainda, combinam várias destas técnicas 

para garantir melhores resultados (Rodrigues e Rodrigues, 2009).  Como forma a 

ultrapassar isso, começou-se a investigar a administração de hormonas nos peixes 

reprodutores (Rodrigues e Rodrigues, 2009).   

No caso do linguado, verifica-se que a reprodução em cativeiro é possível, mas apenas 

entre machos e fêmeas selvagens ou entre machos selvagens e fêmeas F1 (fêmeas 

nascidas em cativeiro) mas nunca entre fêmeas selvagens e machos F1 (machos 

nascidos em cativeiro) ou entre fêmeas e machos F1. Isto leva a concluir que o 

obstáculo á reprodução entre F1 está nos machos (Carazo et al, 2011). O facto de se 

depender inteiramente de posturas naturais de peixes selvagens representa um risco 

pois qualquer alteração no bem estar dos animas ou um desequilíbrio hormonal pode 

prejudicar a produção. Como forma a ultrapassar isso, começou-se a investigar a 

administração de hormonas nos peixes reprodutores (Rodrigues e Rodrigues, 2009).   
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Por observação do comportamento dos linguados no momento do acasalamento foi 

possível verificar que se pode dividir o ato em 3 partes distintas, 1) uma fase de 

intensa atividade e movimento entre machos e a fêmea que possivelmente irá desovar 

e entre os machos; 2) A fêmea nada do fundo do tanque até á superfície 

acompanhada por um macho; 3) Macho e fêmea nadam sincronizados à superfície 

com os poros genitais próximos um do outro e libertam os gâmetas ocorrendo a 

fertilização na água (Carazo et al, 2011).    

Ao analisar as imagens verifica-se que os machos F1 não possuem este 

comportamento, sendo por isso impossível que ocorra naturalmente posturas e por 

consequência obter descendência a partir de peixes F1 (Carazo et al, 2011).  

Este facto obriga a que se recorra à fertilização artificial de peixes F1 para que se 

possa efetuar uma reprodução seletiva no linguado.  

Os métodos iniciais de indução hormonal da desova remontam a 1930 com Houssay 

que injetou extratos de hipófise de outras espécies nas fêmeas teste e verificou a sua 

ovulação prematura. Apesar de apresentar algumas desvantagens como a possível 

transmissão de doenças, a introdução de outras hormonas presentes na hipófise e a 

variabilidade na concentração de hormona Luteinizante (LH) do extrato, este método é 

ainda largamente utilizado na Ásia, nomeadamente na produção de carpas (Rasines, 

2013).   

No início dos anos 70 o uso de gonadotrofinas de mamíferos começou a banalizar-se, 

principalmente o da gonadotrofina coriónica humana (HCG), já que esta era facilmente 

obtida da urina de mulheres grávidas e substituí a LH já que possui também uma forte 

atividade luteinizante. Esta hormona, além de barata é amplamente disponível no 

mercado e atua de forma rápida tanto nas fêmeas promovendo a ovulação, como nos 

machos para a espermiação, já que atua diretamente sobre as gónadas e não 

depende da ação da hipófise (Rasines, 2013).   

Atualmente os métodos mais comuns prendem-se na utilização de hormonas 

libertadoras de gonadotrofinas (GnRH) e hormonas libertadoras de gonadotrofinas 

sintéticas (GnRHa), que trouxeram novas mais valias, como o facto de não induzirem 

uma resposta imune permitindo o seu uso repetido; não são especificas, podendo 

assim ser aplicadas a um maior número de espécies; atuam sobre a hipófise levando à 

libertação de gonadotrofinas endógenas (FSH  e LH), juntamente com outras 

hormonas hipofisárias que podem desempenhar papéis fundamentais na reprodução. 

Como são sintetizadas artificialmente, evita-se o risco de transmissão de doenças e 

variabilidade na concentração (Rasines, 2013).   
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Estas hormonas são por norma administradas via injeção intraperitoneal ou 

intramuscular, dissolvidas em soro fisiológico na concentração desejada. Dependendo 

do tipo de GnRH, da espécie em causa e da temperatura da água, uma injeção 

provoca um aumento de LH durante 12 a 72 horas, findo o qual os seus efeitos 

desparecem. Em alguns casos uma única injeção induz a desova passados 2 a 3 dias, 

noutros são necessárias várias injeções (Rasines, 2013).   

Para que a indução seja bem-sucedida é necessário manter um controlo rigoroso 

sobre todo o processo, desde a escolha do peixe à temperatura da água. Ou seja, é 

crucial garantir que o peixe se encontra no estádio certo para receber a hormona, uma 

vez que, se esta indução ocorrer cedo de mais os ovócitos não maturam e por outro 

lado, se ocorrer demasiado tarde estes degradam-se (Rasines, 2013).   

A determinação do momento apropriado para a injeção do peixe pode ser feita de 

diversas formas, sendo as mais usuais a observação externa (grau de inchaço da 

gónada, aspeto do poro genital, etc.), por biopsia ovárica e observação microscópica 

dos ovócitos (diâmetro, transparência e posição da vesícula vitelina). A dose varia 

conforme a hormona utilizada, o peso do individuo, o estado de maturação, entre 

outros (Rasines, 2013).    

A fertilização artificial é uma técnica que requer a colheita dos óvulos e do esperma 

para os por em contacto num meio propicio à fecundação. Esta segue uma série de 

passos comuns a todas as espécies e rotineiros numa aquacultura. Recolhe-se os 

ovos e o esperma em separado, seguindo-se a mistura e ativação com água. Por fim 

são colocados a incubar até que eclodam (Rasines, 2013).    

A maior dificuldade em trabalhar com os gâmetas, é a sua curta vida a partir do 

momento em que tocam na água, já que estes se ativam, ficando inviáveis num curto 

espaço de tempo. Por esse motivo, tanto os óvulos como o esperma, são recolhidos 

em recipientes limpos e bem secos tendo o cuidado de enxugar o melhor possível o 

abdómen dos peixes e a zona do poro no momento da colheita. Para esta ser 

efetuada, massaja-se delicadamente o abdómen do peixe empurrando os ovos na 

direção do poro. No caso do esperma, não é uma ação tão fácil, pois é necessário 

estimular os testículos, por massagem, para que o esperma seja libertado (Rasines, 

2013).   

Posto isto, como caso geral, é necessário adaptar o protocolo às características de 

cada espécie, sendo que, em relação ao linguado senegalês, o protocolo que tem 

obtido melhores resultados em laboratório encontra-se descrito de seguida (Rasines, 

2013).   
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1- Injeção das fêmeas com 25µg de GnRHa por kg de peso;    

2- Manutenção das fêmeas a 16 graus e obscuridade total, até que se verifique 

ovulação (normalmente entre as 36 e as 40 horas, sendo apropriado verificar de hora a 

hora a partir das 36 horas). Verifica-se que está a ocorrer ovulação quando os óvulos 

começam a sair pelo poro com a mínima pressão no abdómen.   

3- De seguida, deve recolher-se o esperma sendo para isso aconselhável 

anestesiar os machos, colocando-os sobre a bancada e cobrindo-lhe os olhos com um 

pano húmido. Seguidamente lava-se e seca-se muito bem o poro genital para evitar 

contaminações que possam ativar e inviabilizar o esperma. Localizam-se o testículo, 

com o polegar e indicador, massajando-o suavemente e empurrando o esperma para o 

poro. Recolhe-se o mesmo com uma seringa de 1ml e mantém-se fresco (sem 

congelar) até que os ovos estejam recolhidos.   

4- Quando se verificar ovulação, coloca-se a fêmea sobre uma bancada 

cobrindo os olhos com um pano húmido, limpa-se e seca-se bem a zona do poro e 

com os dedos pressiona-se ligeiramente o abdómen começando pela parte posterior 

da gónada até a anterior; não se deve arrastar os dedos para evitar causar danos na 

pele do animal (por exemplo arrancar escamas), devendo-se antes levantar os dedos e 

aplicar novamente pressão numa posição mais avançada, tendo sempre o cuidado de 

evitar contaminações por fezes ou urina para não ativar os óvulos.   

5- De seguida mistura-se 30 µl de esperma por cada ml de óvulos e a mesma 

quantidade de água do mar a igual temperatura e salinidade a que se encontrava a 

fêmea. Passados 3 minutos, adiciona-se 35ml de água do mar.   

6- Findo este processo, transferem-se os ovos para as incubadoras e aguarda-

se pela eclosão.   
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2. Estágio na aquacultura Safiestela- 
Sustainable Aqua Farming Investements  
 

A Safiestela é uma empresa pertencente ao grupo espanhol Sea8 localizada no Lugar 

do Rio Alto na Póvoa de Varzim. Esta empresa especializou-se na produção de 

linguado (Solea senegalensis) até à fase de pré engorda sendo estes depois 

transferidos para outras duas instalações pertencentes ao mesmo grupo, a Aquacria 

Piscícolas, S.A. Torreira, localizada na Torreira e a Aquacria Piscícolas, S.A. Arousa, 

localizada em Arousa na Espanha. Nestas duas últimas é efetuada a engorda dos 

linguados até ao seu tamanho comercial, cerca de 500g.   

Esta empresa teve o seu início como uma engorda de pregado (Psetta máxima) com 

as instalações da Torreira em 1993, adquirindo os juvenis a uma maternidade 

espanhola. No entanto, com o aparecimento da Aquinova em Mira, no ano de 2009, a 

qual conseguia uma produção de pregado bastante superior àquela produzida pela 

Aquacria, a empresa mudou de rumo, decidindo passar a produzir linguado, 

diversificando assim a produção em Portugal.    

Com o objetivo de fechar o ciclo de produção do linguado, o grupo adquiriu as 

instalações da atual Safiestela e converteu-as numa maternidade (hatchery). Nestas 

instalações, através da manipulação das condições de fotoperíodo e temperatura a 

que se encontram os reprodutores, maioritariamente selvagens, consegue obter-se 

posturas ao longo de todo o ano, assegurando a continuidade da produção. Após a 

recolha dos ovos segue-se a sua incubação e produção de larvas em sistema de 

circuito aberto, sendo depois a pré-engorda levada a cabo em raceways que 

funcionam em sistema de circulação fechada de água (sistema RAS - Recirculatory 

Aquaculture System). Os juvenis são posteriormente transferidos para a Aquacria, 

onde permanecem durante a fase de engorda até atingirem o tamanho de comercial.   

Neste momento a Safiestela tem capacidade para produzir cerca de 5 000 000 de 

juvenis por ano, isto aliado ao enorme investimento do grupo Sea8 coloca-os na 

liderança do mercado Português de linguado senegalês, tendo em mira tornar-se o 

maior produtor ibérico.   

2.1. O linguado senegalês (Solea senegalensis, Kaup, 1858)   

O linguado senegalês (Solea senegalensis) pertence à classe dos Actinopterygii, à 

ordem Pleuronectiformes, à família Soleidae e ao género Solea (Andrade, 2012; 
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Fishbase, 2019). Esta é uma espécie marinha, encontrada normalmente em 

profundidades entre os 12 e os 65 metros, desde o Senegal até ao golfo de Biscaia 

(Andrade, 2012; Matusse, 2012; FishBase, 2019).   

Este peixe é caracteristicamente um peixe plano, com corpo oval e assimétrico, tendo 

ambos os olhos do lado direito da cabeça. A sua boca é pouco saliente, redonda, 

pequena e arqueada, chega à base do olho direito e não possui dentes. A mandíbula 

inferior é substancialmente menos desenvolvida que a inferior, como pode ser 

observado na Figura 2 (Andrade, 2012; Matusse, 2012; FishBase, 2019).  A face 

dorsal é normalmente castanho-acinzentado com manchas azuladas, a qual pode 

mudar de cor uma vez que estes indivíduos apresentam mimetismo, enquanto que a 

outra face apresenta uma coloração branca-amarelada (Andrade, 2012).   

As barbatanas dorsais e anais são fundidas na base da barbatana caudal e 

tipicamente atinge um comprimento de cerca de 32 cm, no máximo. No seu habitat 

natural, alimenta-se maioritariamente de poliquetas (Hediste diversicolor), podendo 

complementar essa dieta com anfípodes, copépodes e isópodes (Dinis et al., 1999). 

Alimentam-se com bastante regularidade, podendo, no entanto, aguentar longos 

períodos de fome, apesar do seu estômago pouco desenvolvido ((Matusse, 2012; 

Gomes, 2012). 

Figura 2: Desenho ilustrativo do linguado senegalês (Solea senegalensis). Retirado de Branco et al., 1998).   

  

É uma espécie gonocórica com o período de desova na Primavera, compreendido 

entre março, abril e junho. A primeira maturação das fêmeas dá-se na idade 3+ e 

podem produzir cerca de 509 oócitos/g de peixe. A temperatura é o principal fator 

condicionante do período da desova, com a emissão de ovos a cessar em 

temperaturas inferiores a 16ºC. Na natureza, os juvenis dependem largamente de 

áreas intertidais, estuários, e águas pouco profundas, sendo que apenas fazem 

migrações limitadas (Dinis et al., 1999). Estes peixes têm pouca atividade e são 

demersais, preferindo fundos arenosos ou lodosos (Matusse, 2012).   

Para a criação em cativeiro é necessário fazer a captura de reprodutores selvagens 

entre julho e dezembro (período entre desovas), já que as fêmeas maduras têm uma 
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elevada taxa de mortalidade ou de reabsorção das gónadas aquando da captura. A 

indução da desova é realizada por manipulação do fotoperíodo e temperatura, pois 

ainda não existe protocolo para a estimulação hormonal nesta espécie. Na realidade, 

apesar de ser técnica standard na indústria, mesmo em espécies marinhas, no caso do 

linguado, a administração de hormonas como a HCG ou a LH-RH ainda não está muito 

explorada, não existindo um protocolo estabelecido para a industria havendo apenas 

alguns ensaios á escala laboratorial. Assim, atualmente a única forma de obter 

posturas dá-se através de posturas naturais nos tanques.   

Já que as gerações F1 (primeira descendência dos reprodutores selvagens em 

cativeiro) não produzem descendência, seja por não desova ou por não fecundação 

dos oócitos, todos os juvenis obtidos são provenientes de reprodutores selvagens. 

Este pormenor impossibilita a realização de uma reprodução seletiva, seja para ritmo 

de crescimento, cor, tamanho ou outras características. Este é um dos maiores 

entraves no cultivo desta espécie.   

2.2. Objetivos   

Durante este ano letivo realizou-se um estágio nas instalações da Safiestela, estágio 

esse que teve como principal objetivo a compreensão do funcionamento de uma 

aquacultura de linguado senegalês.    

Essa compreensão permitiu ainda adquirir competências no funcionamento e dia-a-dia 

de uma aquacultura, Numa primeira fase os conhecimentos adquiridos incidiram 

maioritariamente na manutenção e manipulação dos reprodutores, manipulação, 

recolha e tratamento dos ovos, manipulação, manutenção e alimentação das larvas, 

manipulação e manutenção dos juvenis, acondicionamento e transporte das larvas e 

juvenis tanto dentro das instalações da Safiestela, como destas para a Aquacria, assim 

como a manutenção dos sistemas envolvidos em todas as partes do cultivo. Em 

adição, também foram adquiridos conhecimentos na área da monitorização da 

qualidade da já que a água circula em circuito fechado, assim como em relação ao 

cultivo e manutenção do alimento vivo para as fases larvares do linguado. Este 

alimento vivo consiste em artémia e rotíferos (Artemia nauplii e Brachionus plicatilis 

respetivamente).   

Numa segunda fase está também a ser levada a cabo uma experiência com vista a 

melhorar a performance reprodutiva do linguado através da indução hormonal e 

criação de um protocolo com vista a potenciar a capacidade reprodutiva dos machos 

F1 de linguado senegalês.   

Esta segunda fase tem como principais objetivos aumentar a produção de esperma em 

linguado senegalês (Solea senegalensis) criado em cativeiro utilizando gonadotropinas 
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homólogas recombinantes (FSH, rFSH, e hormona leutenizante, rLH); determinar o 

efeito do uso combinado de rFSH e rLH na produção e qualidade do esperma (com 

foco na influência da temperatura durante o tratamento com rLH e no melhor intervalo 

de tempo para efetuar a colheita do esperma), determinar a capacidade de o esperma 

obtido pelos tratamentos fertilizar ovos, explorar o uso de algumas substâncias de 

modo a prolongar a conservação do esperma em frio.   

2.3 Descrição Técnica   

Tendo em conta que o estágio se dividiu em duas fases, também a descrição técnica 

assim se encontra dividida.   

2.3.1 Instalações da Safiestela   
As instalações da Safiestela encontram-se divididas em salas, seguindo o percurso 

que o peixe segue dentro da área de produção, sendo elas:    

-Salas de reprodutores, Verão, Outono, Primavera e Inverno;   

     -Sala de incubação;   

     -Salas de cultivo larvar 1 e 2;   

 - Sala de desmame 1 e 2;   

     -Pré-engorda. 

Ainda como salas de apoio à produção existem:   

            -Sala de cultivo de rotíferos;   

            -Sala de cultivo de artémia;  

-Sala das máquinas.   

   

   

   

2.3.2 Sistema de recirculação de água   
Na Safiestela, alguns dos sistemas funcionam em circuito aberto sendo eles o 

desmame 1, salas de incubação, cultivo larvar, artémia e rotíferos, e sala dos 

reprodutores de verão. Funcionando os restantes em circuito fechado ou semifechado, 

pré-engorda, desmame 2 e restantes salas de reprodutores. Para que isso seja 

possível, a empresa utiliza tecnologia que permite criar enormes quantidades de 

peixes com uma necessidade muito baixa de água. Este sistema necessita apenas de 

5 a 10% de água nova por dia (água de renovação) sendo os restantes 90 a 95% 

recirculados. De forma a possibilitar essa recirculação, a água tem que ser limpa e 

purificada, passando por uma série de filtros e tratamentos. Além de minimizar a 

quantidade de água nova necessária, também permite ter um maior nível de controlo 
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sobre os parâmetros físico-químico da água do sistema e mitigar a pressão que se 

exerce no meio ambiente tanto a nível de captação de água como de descarga de 

efluentes. No entanto este sistema não é perfeito, acarretando custos operacionais 

muito superiores e sendo mais propício a que ocorram surtos bacterianos ou de outras 

doenças, exigindo por isso um controlo muito mais acentuado.   

O RAS é constituído por um roto-filtro (filtro mecânico) que retira os detritos sólidos da 

água, uma unidade de filtração biológica, que converte a amónia da agua em nitritos e 

estes em nitratos, uma torre de desgaseificação que retira o CO2 da água e um 

escumador de proteína que fragmenta e retira as proteínas da água por escumação. 

Esta disposição pode ser observada nas figuras 3 e 4 abaixo.   

   
 Figuras3 e 4: Sistema RAS da PO em primeiro plano o roto-filtro, de seguida a unidade de filtração biológica e ao 

fundo a torre de desgaseificação. A azul, o escumador da pré-engorda e a branco mixer da pré-engorda   

   
   

   

Numa primeira fase dá-se a limpeza da água do sistema, sendo que esta ocorre 

através da filtração mecânica que é feita pelo roto-filtro, um filtro de tambor que retira 

os resíduos sólidos suspensos na água. Estes resíduos têm a sua origem nas fezes do 

peixe, nos restos da ração não consumida e nos biofilmes que se formam nos tanques 

e tubagens. Estes resíduos afetam o bem-estar do peixe já que na sua decomposição 

consomem imenso oxigénio, que é necessário para a respiração dos animais, 

aumentam o stress, causam problemas branquiais e potenciam o aparecimento de 

patogénicos. A remoção destes resíduos, no entanto, não é total com o recurso às 

membranas existentes no roto-filtro, pois os sólidos muito finos e a matéria dissolvida 

não são eficazmente removidos. Para isso é normalmente utilizada a escumação ou 

fracionamento por espuma ou “protein skimming”.   

   



                                         FCUP       24   

 
Estágio na Aquacultura Safiestela

 

As fezes do linguado são semilíquidas e dissolvem-se rapidamente na água. Ao 

contrário de outros peixes como o pregado, ou o robalo e a dourada, é inútil o uso de 

decantadores ou sedimentadores para remoção das fezes do sistema. A única forma 

de removê-las é utilizar um sistema de filtração em série, composto por filtros de 

tambor e escumadores.    

   

No filtro mecânico, a água é filtrada através dos elementos de filtro (painéis) do tambor. 

A diferença de nível de água entre o interior e exterior do tambor fornece a força 

necessária para permitir o processo de filtragem. A água passa do interior para o 

exterior do filtro e os sólidos em suspensão ficam presos nos elementos de filtro. A 

rotação do tambor é intermitente ou contínua dependendo do tipo de controlo (manual 

ou automático). O sistema de limpeza consiste num conjunto de aspersores, que 

projetam a água a alta pressão do lado de fora dos painéis, empurrando os sólidos, 

que são recolhidos numa bandeja. Esses sólidos são levados pela corrente de água de 

limpeza para um local de recolha de lamas.   

   

No escumador, são injetadas grandes quantidades de ar sob a forma de pequenas 

bolhas e pequenas quantidades de ozono. A mistura da agua com as bolhas de ar e o 

ozono tira proveito das propriedades da coagulação e das extremidades polares e 

apolares das moléculas orgânicas para formar a espuma. Ou seja, as moléculas 

orgânicas na sua migração para a superfície da coluna de água do escumador são 

adsorbidas pelas bolhas de ar formando uma espuma na parte superior da torre que é 

removida do sistema. A adição do ozono nesta fase melhora a qualidade da água 

auxiliando no processo de biofiltração, uma vez que ataca a matéria orgânica e auxilia 

na remoção de patogénicos já que é tóxico para bactérias e vírus. A unidade de 

filtração biológica consiste num tanque de betão repleto de biobolas, para este tanque 

corre a água que sai do roto-filtro e daqui é bombeada a água que entra para a torre 

de desgaseificação, para o escumador e para o mixer. As biobolas são mantidas 

dentro do tanque da unidade de filtração biológica por redes que limitam as 

extremidades e impedem que elas derivem para dentro do tambor ou das bombas. São 

mantidas em constante movimento através da injeção de ar no fundo do tanque (filtro 

de leito fluido), aproveitando assim a totalidade do volume do mesmo. Estas biobolas 

têm uma enorme superfície interna onde se fixam bactérias nitrificantes que convertem 

a amónia em nitritos, e este por sua vez é convertido em nitratos por bactérias do 

género Nitrobacter. 

   

 Daqui parte da água segue para o escumador, parte para a torre de desgaseificação 

onde é agitada e arejada de forma a libertar o CO2, e a restante diretamente para o 

mixer onde é injetado o oxigénio por meio de um Venturi e a água é misturada com a 

que sai da torre de desgaseificação e do escumador. A partir daqui é bombeada 
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novamente para os tanques. Tanto o desmame 2 como a pré-engorda funcionam 

nestes moldes, tendo cada um o seu sistema de filtração que são semelhantes, à 

exceção do tamanho já que o da pré-engorda é muito maior que o do desmame 2.   

   

Para os restantes sistemas que funcionam em circuito aberto, o sistema de filtração é 

muito mais simples em comparação com o anterior, no entanto é ainda assim 

complexo e é fundamental o seu funcionamento em pleno. Este é constituído por um 

filtro de areia que remove os detritos que sejam apanhados na captação da água, uma 

série de filtros de cartucho que filtram as impurezas mais pequenas, um filtro de 

Ultravioleta (UV) que esteriliza a água, uma linha de permutadores de calor que 

garantem a temperatura da água a 19ºC e um mixer que adiciona oxigénio puro à água 

antes que esta entre nos tanques; o equipamento está retratado na figura 5.  

 

Figura 5: Sistema de filtração da água dos sistemas abertos, da esquerda para a direita, filtros de cartucho, filtro de 

areia e filtro de UV.   

   

   
  

2.3.3 Reprodutores   

Segundo artigos já publicados, por forma a habituar os reprodutores selvagens aos 

tanques e ao alimento, após a sua captura estes devem ser colocados de quarentena 

em tanques com substrato arenoso numa baixa densidade e a temperaturas entre os 

13°C e os 23°C. (Dinis et al., 1999). Assim, na Safiestela estes são habituados ao 

regime alimentar em tanques de betão com água direta do mar, sem filtração, e à 

temperatura ambiente.   

Após a sua estabulação são mudados para tanques sem substrato e com temperatura 

controlada (dependendo se estão em postura ou em repouso) sendo a temperaturas 

entre os 16°C e os 22°C que se verifica a maior fecundidade. (Dinis et al., 1999) Ou 
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seja, a manipulação da temperatura e do fotoperíodo define que reprodutores efetuam 

posturas e quais permanecem em repouso. Nesta fase são alimentados com ração 

granulosa de 7mm à taxa de 5% do peso vivo ao dia, suplementado 3 vezes por 

semana com uma refeição de poliquetas ad libitum, uma de mexilhão ad libitum e uma 

de lula ad libitum também. Todos eles são marcados com um chip identificativo no qual 

se tem informação sobre o sexo previamente determinado pela presença ou ausência 

da vitelogenina no sangue. Para isso é necessário retirar uma amostra de sangue, 

amostra essa que é recolhida a partir da veia caudal como se pode ver na figura 6.  

   

Figura 6: Colheita de sangue para análise para a presença de patogénicos e sexagem.   

    

   
Estes são mantidos em tanques quadrados sem substrato com 15 a 22 indivíduos por 

tanque numa proporção de um macho para uma fêmea. Pode ver-se esses tanques na 

figura 7 e 8. Como já referido, todas as salas de reprodutores à exceção da sala de 

verão funcionam em sistema de recirculação sendo por isso a temperatura controlada, 

a água sai dos tanques para o depósito especifico de cada sala, passa nos filtros de 

areia, sofre desinfeção por UV, é oxigenada e passa nos permutadores de calor para 

atingir a temperatura especificada para cada sala e de seguida retorna aos tanques. 

Em cada depósito é adicionado 1% de água nova.  Observando a figura 9 é possível 

ver a disposição desses sistemas.  
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Figuras 7 e 8: Sala de reprodutores de Verão, é possível ver os tanques com os respetivos coletores acoplados, 

pormenor do coletor de ovos com o filtro de retenção   

   
   

Naturalmente, as desovas ocorrem entre os 15 e os 22ºC, para garantir as posturas 

em ambiente empresarial manipula-se a temperatura e o fotoperíodo, sendo o nome 

atribuído a cada sala a época do ano em que se estimulam as desovas. Estas ocorrem 

durante a noite, sendo as luzes ajustadas de forma a mimetizar o fotoperíodo natural, 

já a manipulação da temperatura fica em segredo de empresa.   

   

Cada tanque tem acoplado um coletor de ovos de forma cilindro-cónica nos quais são 

colocados filtros de malha de 400µm, inferior às dimensões dos ovos que rondam os 

800µm, aquando da estimulação da desova. Este filtro recolhe os ovos da água de 

saída quando retorna aos depósitos. Na figura 8 consegue ver-se esse coletor e o 

filtro.   

   

Relativamente aos reprodutores, as rotinas diárias prendem-se com a alimentação, a 

verificação do nível de oxigénio dissolvido, medição da temperatura, limpeza dos 

tanques, lavagem e desinfeção do chão. Posteriormente, na sala das máquinas 

efetuase o “backwash” dos filtros de areia de uma sala em cada dia alternadamente 

para remover e descartar para o esgoto os detritos retidos pela areia assim como 

descompactar a mesma    
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Figura 9: Sistemas de filtros das várias salas de reprodutores, a verde os filtros de areia, á direita os depósitos e á 

esquerda os filtros de UV.   

   
   

   

Quando a desova é estimulada, a primeira tarefa a realizar diariamente é a recolha dos 

ovos que é feita com um camaroeiro de malha de 400µm para um recipiente com 

água, neste recipiente são pesados e é feita a separação entre ovos viáveis e não 

viáveis, os ovos viáveis flutuam ao passo que os inviáveis afundam. Após a pesagem 

regista-se o peso total da desova e o dos ovos não viáveis, desta forma obtém-se 

conhecimento sobre a rentabilidade e a qualidade das posturas de cada tanque.   

   

2.3.4 Sala de incubação   

Após a recolha dos ovos, os flutuantes (viáveis), são colocados em incubadoras de  

200L de capacidade (dispostas ao longo das paredes da sala, visível na figura 10) com 

um máximo de 100g de ovos por incubadora e os não flutuantes descartados. Estas 

têm aerificação ligeira e constante renovação da água, são mantidas 

aproximadamente a uma temperatura de 19°C (Dinis et al., 1999). As incubadoras 

funcionam em circuito aberto. Permanecem aqui até ao final das suas reservas 

vitelinas (2 DAE, 5 dias no total). A contagem destes dias não é linear pois o dia da 

eclosão é considerado como dia 0, ou seja, os ovos são recolhidos no dia -2, eclodem 

no dia 0 e são transferidos para os tanques de larvas no dia 2.   
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Figura 10: Sala de incubação   

   
   

Os ovos são esféricos e contém uma gota lipídica que se encontra dispersa por toda a 

sua superfície (Villanueva e Alonso, 2014).  Na figura 11 consegue ver-se o aspeto 

geral dos ovos, sendo que nestes não se consegue distinguir a gota lipídica.  

 

Figura 11: Ovos de linguado Senegalês não fecundados vistos ao microscópio com uma ampliação de 40x   

    

 

Um dia após a fecundação é efetuada uma purga á incubadora. Para isso é retirado o 

arejamento durante algum tempo, permitindo que os ovos não viaveis afundem e 

possam assim ser descartados. Esta purga serve para evitar que os ovos não 

eclodidos entrem em decomposição dentro da incubadora. As larvas são pelágicas, 

com simetria bilateral e tamanho médio de comprimento de 2.4 ± 1.0 mm, embora este 

tamanho também possa variar lconsideravelmente. Ao segundo dia após a eclosão 

(DAE) é feita uma contagem aproximada do número de larvas por incubadora 

contando 10 amostras de 10 ml. Após esta contagem, são transferidas para a sala 

seguinte e as incubadoras são lavadas e desinfetadas, ficando assim preparadas para 

um novo ciclo.   
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2.3.5 Sala de cultivo larvar   
   

A fase de cultivo larvar inicia-se no momento da eclosão (dia 0), nesta altura as larvas 

são descritas como sendo pouco ativas, nadando com a corrente da água. Além disso, 

a esta idade ainda não se deu a abertura da boca pelo que estas se alimentam das 

reservas vitelinas que ainda possuem. (Villanueva e Alonso, 2014)   

Ao 2º DAE as larvas são transferidas para a sala de cultivo larvar onde são incubadas 

a uma densidade máxima de 60 000 larvas por tanque. Tanques estes de fibra de 

vidro, cilindro-cónicos de 2700L, com um filtro central de forma a não permitir a saída 

de larvas. Estão divididos em duas salas, 6 tanques em cada sala sendo dispostos em 

duas filas como se pode ver nas figuras 12 e 13. Estes são constantemente aerificados 

e artificialmente iluminados. A salinidade é mantida a 35 ‰ (salinidade normal da água 

captada do mar) e a uma temperatura controlada a 19 °C.   

A partir do momento em que são transferidas para esta sala começam a ser 

alimentadas, tendo nos primeiros 8 dias um background de microalgas adicionado ao 

tanque por forma a turvar a água com o intuito de proteger as larvas da luz (diminuir o 

choque quando a luz da sala é acesa) e estimular os rotíferos a nadar pelo tanque 

todo, já que estes se alimentam da mesma. Diariamente recebem 4 refeições de 

alimento vivo, sendo a quantidade determinada pela diferença entre a concentração de 

organismos, numa amostra retirada do tanque, e a concentração tabelada para esse 

dia. Tabela essa que teve origem numa curva de crescimento desenhada com base na 

literatura existente sobre a espécie e na experiencia diária da aquacultura. Nos 

primeiros 3 a 5 dias após a transferência são alimentadas com rotíferos já que a boca 

das larvas ainda é de reduzidas dimensões, tendo por isso que ser alimentadas com 

organismos menores. Entre o 5º e o 8º DAE começam a ser alimentadas com náuplios 

de artémia, sendo que durante dois dias recebem dos dois tipos de alimento vivo.   

Por volta do 11º dia sofrem metamorfose tornando-se bentónicas. A metamorfose 

caracteriza-se pela migração do olho esquerdo para o lado direito do corpo, tal como 

pelo torsão dos órgãos internos, tornando-se assimétricas. Quando este processo 

termina as larvas têm um comprimento total de 7,3 ± 0,8 mm (Dinis et al., 1999). 

Diariamente, em adição à colocação da alga e contagem do alimento, são retiradas as 

gotículas de gordura que se formam à superfície do tanque e é verificada a 

temperatura e quantidade de oxigénio dissolvido na água. Este sistema funciona em 

circuito aberto.  
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 Figuras 12 e 13: Sala de cultivo larvar e tanque de cultivo larvar.   

    

   

2.3.6 Salas de cultivo de alimento vivo   
   

Sala de cultivo de rotíferos (Brachionus plicatilis)   

Os rotíferos são utilizados como alimento vivo para culturas larvares de peixes, em 

particular de larvas de peixes marinhos devido às suas reduzidas dimensões, há cerca 

de 40 anos. São pequenos metazoários planctónicos, representados na figura 14, com 

grandes tolerâncias a condições ambientais agressivas. A sua taxa de crescimento é 

rápida e conseguem-se cultivar a densidades elevadas (2000 animais/ml), têm baixa 

atividade natatória o que os torna bons candidatos a alimento vivo de peixes que 

esgotaram as suas reservas vitelinas mas ainda não conseguem digerir presas de 

maiores dimensões como os náuplios de artémia. Para além disso, devido à sua 

característica de animais filtradores, a inclusão de nutrientes essenciais nos tecidos é 

facilitada (por exemplo, enriquecimento com HUFA (n-3), vitaminas, teor proteico, entre 

outros) (FAO Fisheries Technical Paper No. 361).  
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Figura 14: Espécimes de rotíferos incluindo fêmea com ovos, em cima visto ao microscópio com uma ampliação de 40x   

   

O Brachionus plicatilis é a espécie de rotífero mais cultivada em aquacultura como 

alimento vivo. Os stocks podem ser obtidos da natureza, de estabelecimentos de 

investigação ou de produções industriais. No caso da Safiestela é mantido um stock 

constante de rotíferos, sendo alimentados e contados todos os dias (mesmo não 

sendo necessários para alimentar larvas), de forma a manter a sua qualidade. Podem 

ser alimentados com microalgas ou dietas comerciais (FAO Fisheries Technical Papel 

No. 361).     

Na Safiestela, o seu cultivo é feito em tanques cilindro-cónicos de fibra de vidro com 

600 litros de capacidade, numa produção continua a 28ºC com água do mar, 

constantemente arejados e ligeiramente oxigenados. Os rotíferos têm um ciclo de vida 

curto (± 4 dias), sendo recolhidos ao 3º dia por filtração mecânica em coletores 

cilíndricos com um filtro central de malha de 100µm. Após este processo são 

colocados num recipiente e adiciona-se água salgada até atingir um volume exato, 

procedendo-se de seguida à sua contagem. Depois de definida a concentração a que 

estes se encontram, é retirada a quantidade necessária para inocular o tanque de 

cultivo seguinte e a quantidade necessária para enriquecer para alimentar as larvas no 

dia seguinte, caso seja necessário. Este enriquecimento é efetuado num tanque 

semelhante aos de cultivo mas de apenas 100 litros de capacidade com um 

suplemento comercial. Na figura 15 consegue ver-se cada um dos equipamentos 

utilizados para o cultivo dos rotíferos. Os rotíferos são alimentados 6 vezes por dia 

com um alimento comercial. A quantidade de alimento que cada tanque requer é 

determinada pela contagem dos rotíferos que o mesmo contém.    
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Figura 15: Sala de cultivo de rotíferos   

   

Sala de cultivo de artémia (Artemia spp.)   

Os náuplios de artémia (Artemia spp.) são o alimento vivo mais usual em culturas 

larvares. A principal característica que a torna a melhor escolha para alimento larvar é 

a habilidade de formarem embriões dormentes, designados cistos. Os cistos são 

recolhidos em lagos hipersalinos ou lagoas e são vendidos secos. Para a obtenção de 

náuplios a partir destes cistos apenas é necessário a incubação dos mesmos em água 

salgada e após 24h os cistos eclodem e formam-se os náuplios de artémia, ver figura 

16. Findas estas 24 horas, é necessário proceder à sua limpeza (remoção das 

cápsulas e cistos não eclodidos) e transferência dos náuplios para outros tanques 

onde se procede ao enriquecimento dos mesmos. Este enriquecimento pode ser 

através do bio- encapsulação de produtos particulados ou emulsificados ricos em 

ácidos gordos insaturados, ou enriquecidos com vitaminas, vacinas ou produtos 

terapêuticos (FAO Fisheries Technical Papel No. 361).   

Figura16: Espécimen de artémia visto ao microscópio com uma ampliação de 40x   

   

Na empresa, a artémia utilizada pertence à estirpe artémia EG, sendo uma das 

estirpes com maiores dimensões. Os cistos que a empresa adquire vêm previamente 

tratados com ferro de forma a que se possa efetuar uma separação magnética das 
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cascas e dos náuplios, o córion dos cistos retêm o ferro e são atraídos pelos imanes 

presentes no separador magnético.  

A quantidade de cistos que se coloca a eclodir diariamente é previamente calculada 

com base na taxa de eclosão de cada lote de artémia e no número de larvas que é 

necessário alimentar. Estes cistos são pesados e depositados em tanques cilindro-

cónicos com água do mar a 25ºC fortemente arejados e levemente oxigenados. Ao fim 

de 24 horas os cistos eclodem e é, portanto, necessário separar as cascas dos 

náuplios, sendo esse processo efetuado num separador magnético visível na figura 17 

a azul. Os náuplios já limpos e sem cascas são depois transferidos para tanques de 

enriquecimento onde permanecem mais 24 horas durante as quais recebem 3 

refeições de um suplemento comercial, que se podem ver na figura 18. Nesta fase, os 

tanques devem ser fortemente arejados e oxigenados. Findas as 48 horas (24 para 

eclosão e 24 para enriquecimento) os náuplios são filtrados em coletores cilíndricos de 

filtro central e malha de 400µm, lavados e colocados num recipiente num volume 

previamente definido em função da quantidade de náuplios. De seguida é determinada 

a concentração a que se encontra e calculada a dose a fornecer a cada tanque de 

larvas.   

Figuras 17 e 18: Sala de cultivo de artémia e sala de enriquecimento de artémia, em ambas se pode observar os 

tanques e os coletores cilíndricos usados para escoar a artémia    

          

.   

As rotinas diárias nestas duas salas baseiam-se na lavagem e desinfeção dos 

tanques, coletores e recipientes utilizados, bem como do chão. Além das contagens 

dos stocks de rotíferos para garantir o seu crescimento.    
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2.3.7 Sala de Desmame (desmame 1 e 2)   
   

Finda a metamorfose, as larvas são sifonadas do fundo dos tanques de cultivo larvar e 

transferidas para os tanques do desmame 1. É nesta sala que as larvas, tal como o 

nome indica, fazem o desmame, transitando do alimento vivo para um alimento inerte 

(ração).   

O desmame 1 e 2 partilham uma mesma sala, que é apresentada na figura 19, e 

tanques semelhantes (tanques quadrados de fibra-de vidro com cerca de 15 cm de 

água e filtro central com malha adequada ao tamanho do peixe que contém) apesar de 

serem dois sistemas independentes, o Desmame 1 (W1) funciona em sistema aberto e 

as larvas são alimentadas com artémia enriquecida em 12 refeições diárias fornecidas 

manualmente. Esta alimentação com artémia é efetuada até por volta do 40º DAE 

sendo que a partir do 31º DAE é introduzida a ração em simultâneo, aumentando de 

dia para dia a percentagem de ração fornecida por oposição à de artémia que vai 

diminuindo, fazendo-se assim o desmame. Este passo é essencial uma vez que a 

sobrevivência das larvas é maior quando se retira o alimento vivo da dieta (Imsland et 

al., 2003). Por volta do 45º DAE as larvas são triadas (separadas por tamanho) e 

transferidas para o Desmame 2 (W2). Neste sistema, a ração é dada com recurso a 

alimentadores automáticos, que serão descritos de seguida.   

 Figura 19: Sala de desmame, em primeiro plano o W1, ao fundo o W2   

   

No W2, os peixes, agora designados por juvenis, são alimentados com ração inerte, 

em 55 refeições diárias, desta feita com recurso a alimentadores automáticos 

controlados por computador. A quantidade de ração é determinada em função do peso 

médio dos juvenis, no número de peixes por tanque e do ganho de peso do peixe. À 

medida que os juvenis crescem, o tipo de ração também é alterado (dimensão do 
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grânulo). Estas informações todas são introduzidas num programa de computador 

específico que controla o autómato. Este tem acesso aos silos da ração onde se 

armazenam as rações de diferentes calibres e dos quais retira a quantidade exata 

suficiente para alimentar cada tanque. A dose de ração é enviada com recurso a ar 

comprimido até uma máquina designada por revólver que direciona essa dose para o 

tubo que dá diretamente no centro do tanque respetivo, mais uma vez com um sopro 

de ar comprimido, onde é dispersada por um cone metálico. Por exemplo, após as 

informações serem introduzidas no computador, este determina que deve dar 2g de 

ração de 700µm ao tanque 6 em cada alimentação. De seguida envia essa informação 

ao autómato, que irá retirar pelo fundo do silo em que a ração está armazenada a 

quantidade necessária e envia-la  de seguida para o revólver que as encaminha para o 

tubo nº 6.   

O W2 funciona em circuito semifechado, sendo um RAS semelhante ao da pré-

engorda só que miniaturizado. A temperatura é mantida a 19ºC, a salinidade a 36‰ e 

a taxa de saturação de oxigénio sempre acima dos 150% na entrada do tanque. Este 

sistema pode ser visto na figura 20.  

Figura 20: Sistema de filtração do W2, ao fundo a torre de desgaseificação, por baixo da mesma a unidade de filtração 

biológica, a azul o escumador e á esquerda o mixer.   

   

Dentro do mesmo lote, existe uma grande variabilidade de tamanhos, por esse motivo 

são efetuadas triagens ao longo da produção, uma na passagem do W1 para o W2, 

outra a meio do tempo que o peixe está no W2 e novamente na pré engorda. Estas 

triagens permitem separar os juvenis por tamanhos nos tanques ficando estes mais 

uniformes e assim minimizar a competição pelo alimento. Permite também eliminar as 

caudas da produção (peixe com um crescimento mais lento e que, portanto, não é 

rentável) e qualquer peixe com deformações esqueléticas, sinais de patologias ou 

pigmentação anormal. A forma como esta triagem é feita não pode ser revelada.   
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Quando os juvenis atingem cerca de 1g são transferidos para a fase seguinte, a 

préengorda. Na sala de desmame, as rotinas prendem-se com a limpeza diária dos 

tanques e respetivos centros, a distribuição do alimento vivo, as triagens (quando 

necessário), as transferências de um sistema para o seguinte, quando o peixe atinge o 

tamanho para isso, e a lavagem e desinfeção dos tanques e do chão. Em adição, é o 

pessoal do Desmame que faz as análises diárias aos parâmetros físico-químicos da 

água, Ph, amónia e nitritos, oxigénio dissolvido, bromo e transmitância. A sala de 

desmame é mantida com baixa luminosidade, com uma luz azul já que é a que melhor 

mimetiza a luminosidade que atinge peixes de fundo, gerando menos stress no 

mesmo.   

2.3.8 Sala da pré-engorda   
   

Quando os juvenis atingem cerca de um grama são transferidos para a pré-engorda 

(PO) onde permanecem até atingirem 8 a 10g sendo depois transportados em camiões 

próprios para esse serviço para outras instalações pertencentes ao grupo Sea8 

(Aquacria Piscícolas, Torreira e Aquacria Arousa, Arousa) onde é feita a engorda até 

ao tamanho de mercado.   

A sala da PO é constituída por raceways de polietileno com 12m de comprimento e 

1,8m de largura, com uma profundidade de água de 15 cm. Estes tanques estão 

empilhados formando 14 colunas com 4 tanques de altura, esta disposição permite 

rentabilizar o espaço ao máximo já que o linguado, sendo um peixe bentónico, não 

precisa de uma grande coluna de água. Os peixes quando chegam à PO são 

colocados nos tanques mais superiores e vão descendo de tanque à medida que são 

triados, ficando assim organizados do calibre menor para o maior, do tanque mais 

acima para o mais abaixo, respetivamente.    

A porção de ração a dar por tanque é calculada e distribuída de forma semelhante ao 

que acontece no W2, com recurso a um programa de computador e alimentador 

automático. Durante o tempo de permanência na PO são feitas duas triagens por lote 

através de uma máquina especialmente desenhada para a Safiestela que separa o 

peixe em função da sua espessura. Esta triagem além de menos agressiva para o 

peixe requer também menos mão-de-obra, sendo assim mais vantajosa.    

As rotinas desta sala têm que ver com a limpeza diárias dos tanques, monitorização da 

temperatura, salinidade e oxigénio dissolvido, lavagem e desinfeção dos tanques 

vazios, de todo o equipamento utilizado ao longo do dia e do chão.   
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A PO é mantida com uma luminosidade baixa, como a figura 21 indica, com uma luz 

azul já que é a que melhor mimetiza a luminosidade que atinge peixes de fundo, 

gerando menos stress no mesmo.   

Na PO é ainda introduzida água doce proveniente de uma dessalinizadora in situ com 

o intuito de baixar a salinidade da água do sistema e assim controlar surtos de 

bactérias, principalmente de Tenacibaculum maritimum.   

Figura 21: Sala da PO   

     

2.3.9 Monitorização e controlo da qualidade da água   
   

A monitorização da qualidade da água e a sua manutenção é fundamental num 

sistema de recirculação em aquacultura já que no caso de a remoção de partículas em 

suspensão ser insuficiente ou ocorrer um aumento dos níveis de amónia ou nitritos por 

causa de uma nitrificação insuficiente ou uma queda nos níveis de oxigénio dissolvido 

na água, o bem-estar e a performance do peixe são condicionados, podendo levar a 

aumentos de mortalidades originando perdas avultadas para a empresa (Schneider et 

al., 2012). Por esse motivo, na Safiestela são realizadas diariamente análises a 

amónia, nitratos, bromo, transmitância a 400 µm e a 500 µm e são verificados os 

valores de redox (potencial de oxidação-redução), ozono, oxigénio dissolvido e pH. As 

medições de amónia, nitritos, bromo e transmitância são feitas através de protocolos 

específicos, por métodos colorimétricos por espectrofotometria. Para todos estes 
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parâmetros, são utilizados kits de reagentes comerciais próprios para a 

espectrofotometria. A concentração de oxigénio dissolvido, o pH e a temperatura são 

medidos com recurso a uma sonda multiparamétrica e o potencial redox é medido com 

uma sonda fixa no escumador de cada sistema. A leitura dos valores da transmitância 

é necessária para efetuar um controlo do bom funcionamento dos filtros mecânicos já 

que esta indica a quantidade de matéria particulada suspensa na agua. Já a leitura do 

bromo permite efetuar o controlo da quantidade de ozono que se adiciona á agua 

durante a filtração uma vez que na ausência de matéria orgânica o ozono começa a 

degradar os constituintes da agua salgada formando radicais libres que são tóxicos 

para os peixes, principalmente iodetos, brometos e cloretos. Utiliza-se o brometo por 

uma questão de fiabilidade do teste.      

Foram também estabelecidos rígidos protocolos de biossegurança, desinfeção dos pés 

com pedilúvios à entrada e saída de cada sala, manutenção diária das tinas de 

desinfeção, utilização de material definido para cada sala e zona de trabalho, uso de 

farda e calçado de proteção individual, regras para a lavagem e desinfeção das mãos, 

sistemas e sondas de medição dos vários parâmetros de qualidade da água.   
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3 Ensaio experimental   

3.1 Desenho e construção de uma unidade experimental para 

realização de ensaios experimentais com reprodutores  

Com o objetivo de estabelecer um protocolo que vis aumentar a capacidade 

reprodutiva dos machos F1, a Safiestela, pretende abordar várias estratégias 

experimentais, nomeadamente:   

• Uso de gonadotrofinas homólogas recombinantes (FH, rFSH, e hormona 

luteinizante, rLH);   

• Uso combinado das duas gonadotropinas (rFSH e rLH);   

• Efeito da temperatura durante o tratamento com rLH;   

• Determinar o melhor intervalo tempo para colheita do esperma, após o tratamento 

com as hormonas;   

• Determinar a capacidade fertilizante do esperma;   

• Explorar o uso de algumas substâncias de modo a prolongar a conservação no 

frio do esperma;   

Para o testar da eficácia desta estratégia houve a necessidade de desenhar e construir 

uma unidade experimental para o desenvolvimento de ensaios experimentais com 

reprodutores F1. Durante o meu estágio fui o responsável pela montagem desta sala.  

Resumidamente foi realizado o seguinte trabalho:  

Foram instalados 8 tanques com 2000l de capacidade, distribuídos em dois andares. 

Foram criados dois sistemas únicos que trabalhem de forma independente, permitindo 

assim que possam ser testadas duas temperaturas diferentes em simultâneo na mesma 

sala, já que cada tanque pode receber água de um ou outro sistema. Estes sistemas 

foram especialmente desenhados para esta experiência.  

Cada um destes sistemas é composto por uma unidade de tratamento de água, 

constituído por um tanque de filtragem, composto por um filtro biológico e um filtro 

mecânico, uma bomba, uma unidade de controlo de temperatura que é constituída por 

um refrigerador e uma resistência para aquecimento da água, um filtro ultravioleta para 

desinfeção da água e um filtro de areia e carvão ativado, e um controlador de 

temperatura que permite estabelecer, regular e manter temperatura constante, 

independentemente da temperatura ambiente ou da temperatura da água de renovação.  

Estes sistemas operam em sistema de circuito semi-fechado, com uma taxa de 

renovação de água de 5% sendo esta previamente purificada no mesmo sistema de 

filtros que fornece a água ao desmame 1. A circulação de água salgada nestes 

sistemas é feita da seguinte forma, a água que sai de cada tanque, é conduzida para 
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um tubo comum, um por sistema, que a conduz para a unidade de tratamento de água, 

primeiro passa pelo filtro biológico, de seguida pelos filtros de cassete (filtro mecânico) e 

de seguida é bombeada para atravessar o filtro de areia e carvão ativado que retira as 

partículas mais finas que possam ter passado pelo filtro de cassete, por último passa 

pelo ultravioleta e regressa aos tanques.  

Estes sistemas destinam-se à realização de ensaios envolvendo hormonas, pelo que é 

necessário trabalhar em circuito fechado para manter a temperatura constantes, sendo 

portanto imprescindível dimensionar uma unidade de tratamento de água adequada, 

com carvão ativado e ultravioleta, para neutralizar as hormonas que passem do peixe 

para a água.  

Dentro do período de estágio, não foi possível concluir nenhum ensaio experimental, no 

entanto foram feitos alguns ensaios preliminares com o intuito de ganhar prática no 

manuseamento dos animais, testar os protocolos existentes para reprodução artificial de 

linguado, ganhar prática na colheita de esperma e óvulos, melhor compreender qual o 

estádio em que é mais vantajoso injetar as fêmeas e tentar distinguir machos de fêmeas 

sem recorrer a análises sanguíneas. Quanto a esta última parte, pode dizer-se que por 

palpação é possível distinguir machos de fêmeas com alguma segurança, a pesar de 

não ser 100% exato.  

O protocolo utilizado para os ensaios de fecundação in vitro é o descrito acima 

publicado por Inmaculada Rasines, com algumas modificações sugeridas pelos 

parceiros deste ensaio que serão mantidas em segredo de empresa. Pode ver-se nas 

figuras 22 e 23 o resultado da injeção de uma fêmea com a hormona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 22 e 23: Aspeto de uma fêmea pronta a recolha de gametas por stripping  
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3.2 Sala experimental   

Também se procedeu à construção de uma sala onde será realizado o ensaio em si. 

Sala esta onde foram instalados 8 tanques com 2000l de capacidade, distribuídos em 

dois andares. A estrutura que os sustenta foi construída in situ em vigas de pultrudido 

sendo esta fixada ao chão, ver figura 24. Foram criados dois sistemas únicos e em 

especial para esta sala que permite que cada tanque receba água de um ou outro 

sistema, podendo assim trabalhar-se com duas temperaturas diferentes, como 

evidenciado na figura 25. Cada um destes sistemas é composto por um tanque de 

filtragem que inclui uma unidade de filtração biológica e um filtro mecânico, uma 

bomba, uma máquina de frio, uma resistência, um filtro de UV para desinfeção da água 

e um filtro de areia e carvão ativo e um controlador que permite estabelecer a 

temperatura a que um determinado sistema trabalha e mantê-la assim, 

independentemente da temperatura ambiente ou da temperatura a que a água chegue. 

Este controlador permite também controlar as bombas, e enviar alertas para os 

telemóveis previamente definidos quando algum parâmetro se altera. A taxa de 

renovação da água é de 5% sendo esta previamente purificada no mesmo sistema de 

filtros que fornece a água ao desmame 1. Esta renovação é controlada com válvulas 

de boia (semelhante s utilizadas nos autoclismos) que permite a entrada de água 

quando o nível no tanque de filtração é inferior ao desejado. O funcionamento é 

simples, a água sai dos tanques através de uma ou de outra saída (correspondendo 

cada uma a um sistema), cai na unidade de filtração biológica passa pelos filtros de 

cassete (filtro mecânico), visíveis na figura 26, e de seguida é bombeada para 

atravessar o filtro de areia e carvão ativo que retira as partículas mais finas que 

possam ter passado pelo filtro de cassete, passa pelo permutador de calor e por último 

passa pelo UV antes regressar aos tanques, este equipamento pode ser observado na 

figura 27. Como serão feitos ensaios com hormonas e é necessário trabalhar em 

circuito fechado para manter temperaturas constantes e minimizar os gastos de água, 

é fundamental adicionar o carvão ativo e o UV para neutralizar as hormonas que 

passem do peixe para a água.    
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Figuras 24, 25, 26 e 27: Sala experimental, pormenor das saídas e entrada de água independentes de cada um dos 

sistemas e purga do tanque, depósitos e filtros de cada sistema, sala das máquinas onde se vê os filtros de areia á 

esquerda, os filtros de UV á direita e os permutadores de calor ao centro   

  

 Conclusão    
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Pode afirmar-se que os objetivos estabelecidos para a primeira fase do estágio foram 

atingidos, e as competências necessárias para ingressar no mundo do trabalho 

adquiridas, já que ao fim de 4 meses de estágio fui convidado a ficar a trabalhar na 

empresa quando terminasse o mesmo.   

Quanto aos objetivos para o ensaio experimental, as construções dos sistemas 

experimentais decorreram conforme planeado e estão, neste momento, a operar em 

pleno. Dada a necessidade de construção destes e todo o esforço e tempo envolvidos, 

não foi possível a realização de nenhum ensaio experimental, por falta de tempo. No 

entanto, foram realizados testes preliminares que produziram resultados a partir dos 

quais podemos afirmar que é possível fazer a reprodução artificial de linguados F1, e 

que os protocolos atuais existentes para esta técnica produzem resultados, embora 

tenham ainda muita margem para melhorar. Até ao momento, já foi possível obter a 

partir de fertilização artificial cerca de 1 400 000 larvas. Tanto quanto nos foi possível 

apurar, a Safiestela é neste momento a única entidade a efetuar fertilização in vitro de 

linguado Senegalês a nível industrial. Há diversos laboratórios que já o fazem, mas 

não a esta escala. Conseguimos também perceber que os machos F1, apesar de 

produzirem esperma de boa qualidade produzem apenas cerca de um quarto da 

quantidade que um macho selvagem do mesmo tamanho. Além disso, foi também 

possível determinar qual a melhor altura para inocular as fêmeas, sendo o método de 

eleição a recolha de uma amostra de óvulos por cateterização da fêmea (biopsia 

ovárica) e medição dos mesmos ao microscópio, qual o tamanho que produziu 

melhores resultados, não pode ser ainda revelado. Conseguimos também começar a 

perceber que através da palpação talvez seja possível distinguir machos de fêmeas, 

mesmo estas não tendo a gónada desenvolvida.   

No geral, o estágio foi um sucesso em ambas as componentes.   
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