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Sumário 
 

A indústria da aquacultura encontra-se em constante crescimento e, para que 

seja possível continuar a responder às necessidades de procura de pescado 

existentes, é necessária a diversificação de espécies produzidas em aquacultura, da 

mesma maneira que é necessária a aplicação de práticas de cultivo mais sustentáveis.  

Tradicionalmente, a farinha e o óleo de peixe são utilizados nas dietas em 

aquacultura, sobretudo para espécies carnívoras, como principais fontes de proteína 

e de lípidos, respetivamente. Sendo estes ingredientes dependentes do pescado, a 

sua produção torna-se insustentável. Desta forma, um desafio constante em 

aquacultura passa por procurar ingredientes alternativos mais sustentáveis.    

A utilização de proteínas e óleos vegetais como substitutos à farinha e óleo de 

peixe é uma alternativa viável que contribui para a sustentabilidade da indústria da 

aquacultura. Adicionalmente, a incorporação de algas em dietas para peixes tem 

vindo a ganhar relevância nos últimos anos, não só pelas suas características 

nutricionais, mas também pelo seu potencial como ingrediente funcional.  

Desta forma, foram realizados dois ensaios, um de crescimento e um de 

digestibilidade, com juvenis de corvina (Argyrosomus regius), para avaliar o efeito da 

incorporação nas dietas de extratos de Nannochloropsis gaditana e Fucus 

vesiculosus, isoladamente ou em combinação, no crescimento, utilização do alimento 

e digestibilidade das dietas. Para o efeito foram formuladas 5 dietas experimentais 

isoproteicas e isolipídicas: uma dieta controlo negativo (C-) com 25% e 5% de farinha 

e óleo de peixe, respetivamente. Semelhante a esta dieta, foram formuladas 3 outras 

dietas, incluindo os extratos das algas F. vesiculosus (dieta F) e N. gaditana (dieta N) 

isoladamente a 1%, ou em combinação (0,5% + 0,5%) (dieta FN). Foi igualmente 

formulada uma dieta à base de farinha (40%) e óleo (14%) de peixe que foi utilizada 

como controlo positivo (C+).   

 A performance de crescimento dos peixes não foi afetada pelas dietas 

experimentais. O alimento ingerido, a ingestão de azoto e a ingestão lipídica, foram 

significativamente maiores nos peixes alimentados com a dieta N comparativamente 

às dietas C+, C-, e F. Relativamente à utilização do alimento, a eficiência alimentar e 

a taxa de eficiência proteica, foram significativamente menores quando as corvinas 

foram alimentadas com a dieta N do que quando alimentadas com a dieta C+. A 

inclusão de N. gaditana e F. vesiculosus nas dietas para corvina, individualmente ou 

em conjunto, não influenciou a digestibilidade dos lípidos, da proteína e da matéria-

seca. 
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Em conclusão, apesar de nenhuma das algas utilizadas ter afetado a 

performance de crescimento nem a digestibilidade das dietas, a F. vesiculosus 

registou resultados mais promissores, na medida em que, das dietas com inclusão de 

extratos algas marinhas, a dieta F foi a que apresentou melhores resultados de 

eficiência alimentar e proteica e melhor digestibilidade da dieta. Assim, novos estudos, 

com níveis de inclusão superiores de extratos F. vesiculosus deverão ser realizados, 

para avaliar o seu potencial para alimentação em aquacultura e na mitigação dos 

efeitos de stress associados ao cultivo da corvina.     

 

Palavras-chave: Aquacultura sustentável; Corvina; Dietas funcionais; Macroalgas; 

Microalgas
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Abstract 
 

The aquaculture industry is in constant growth and to keep responding to the 

existing demand for fish, it is necessary to diversify species produced in aquaculture, 

just as it is necessary to apply more sustainable production practices. 

Traditionally, fish meal and fish oil are used in aquafeeds, especially for 

carnivorous species, as the main sources of protein and lipids, respectively. Since 

these ingredients are dependent on fish, their production becomes unsustainable. 

Thus, a constant challenge in aquaculture involves looking for more sustainable 

alternative ingredients. 

The use of vegetable proteins and oils as substitutes for fishmeal and fish oil 

has proved to be a feasible alternative that contributes to the sustainability of the 

aquaculture industry. In addition, the incorporation of algae in fish diets has been 

gaining relevance in recent years, due not only to their nutritional characteristics, but 

also due to their potential as a functional ingredient. 

Therefore, a growth and a digestibility trial with meagre (Argyrosomus regius) 

juveniles were performed, to evaluate the effect of incorporation of Nannochloropsis 

gaditana and Fucus vesiculosus extracts in the diets, alone or in combination, on 

growth, feed utilization and diets digestibility. For this purpose, 5 isoproteic and 

isolipidic experimental diets were formulated: a negative control diet (C-) with 25% and 

5% fish meal and fish oil, respectively. Similar to this diet, 3 other diets were 

formulated, including the extracts of the algae F. vesiculosus (diet F) and N. gaditana 

(diet N) alone at 1%, or in combination (0.5% + 0.5%) (diet FN). A fish meal (40%) and 

fish oil (14%) based diet was also formulated and used as a positive control (C+). 

Meagre growth performance was not affected by the experimental diets. Feed 

intake, and nitrogen and lipid intake were significantly higher in fish fed with diet N 

compared to diets C+, C-, and F. Regarding feed utilization, feed efficiency and protein 

efficiency ratio were significantly lower with diet N than with diet C+. The inclusion of 

N. gaditana and F. vesiculosus in meagre diets, individually or in combination, did not 

influence the digestibility of lipids, protein and dry matter. 

In conclusion, although neither of the algae used have affected growth 

performance or diets digestibility, F. vesiculosus registered the most promising results, 

since, of the diets with the inclusion of seaweed extracts, diet F presented better results 

of feed and protein efficiency, and better digestibility of the diet. Thus, further studies, 

with higher levels of inclusion of F. vesiculosus extracts should be carried out, to 
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assess its potential for inclusion in aquafeeds and in mitigating the stress effects 

associated with the production of meagre. 

  

Key-words: Functional diets; Macroalgae; Meagre; Microalgae; Sustainable 

aquaculture 
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1. Introdução  
 

1.1. Aquacultura 
 

Em 1988, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) introduziu a definição de aquacultura como sendo a “criação de 

organismos aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas, com 

intervenção no processo de criação, a fim de melhorar a sua produção” (FAO, 1988). 

 

 1.1.1. Aquacultura animal 
 

O peixe e seus derivados têm um papel nutricional fundamental para a 

população humana, na medida em que representam uma fonte de macro e 

micronutrientes essenciais para uma dieta saudável (FAO, 2018).  

Atualmente, o consumo de peixe pela população mundial tem sido suportado 

em grande parte pela produção em aquacultura, uma vez que o setor das pescas não 

apresenta crescimento desde o final dos anos 80 (Figura 1) (FAO, 2020). Desta forma, 

e apesar do sector da aquacultura, atualmente, não apresentar taxas de crescimento 

tão elevadas como nos anos 80 e 90 (10,8% e 9,5%, respetivamente), continua a ser 

o que apresenta o maior crescimento entre todos os sectores de produção alimentar, 

com uma taxa de crescimento anual de 4,5% entre 2011 e 2018 (FAO, 2020). Assim, 

em 2018, a contribuição da aquacultura para a produção global de peixe atingiu os 

46% com a produção de 82,1 milhões de toneladas de peixe (FAO, 2020; STECF, 

2018). Este contínuo crescimento do setor resulta do aumento da procura de peixe 

por parte da população (entre 1961 e 2017, teve um aumento de 3,1%/ano), devido 

sobretudo ao maior conhecimento sobre os benefícios associados ao consumo deste 

alimento (FAO, 2020). Deste modo, verificou-se que, em 2018, 88% do peixe 

proveniente das capturas e produzido em aquacultura foi diretamente utilizado para 

consumo humano (FAO, 2020). 
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De facto, atualmente, o peixe contribui para 17% da proteína animal consumida 

pela população mundial, sendo a China um dos maiores consumidores, mas também 

o principal produtor de peixe no mundo (47 559 100 toneladas), tornando o continente 

asiático responsável por 88,7% (72 812 200 toneladas) do peixe proveniente da 

produção em aquacultura (Figura 2) (FAO, 2020).  

 

 

Segundo a FAO (2020), a produção em aquacultura apresenta ainda um 

número reduzido de espécies, sendo a produção de peixe o subsector com maior 

Ásia
88,69%

América
4,63%

Europa
3,75%

África
2,67%

Oceânia
0,25%

Ásia América Europa África Oceânia

Figura 1 - Produção mundial de animais aquáticos: contribuição das pescas e aquacultura (FAO, 2020). 

Figura 2 - Produção mundial de peixe em aquacultura (FAO, 2020). 
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diversidade. Entre os peixes mais produzidos no mundo encontram-se a carpa comum 

(Cyprinus carpio), a tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), o salmão-do-Atlântico 

(Salmo salar) e a truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) (FAO, 2020).  

A nível europeu, a produção através das capturas também tem vindo a 

diminuir, havendo por isso uma maior exigência sobre a aquacultura (STECF, 2018). 

De facto, o desenvolvimento da aquacultura não só na Europa, como também na 

América do Norte, foi rápido entre 1980 e 1990, no entanto, este tem vindo a estagnar 

(Bostock et al., 2010). Na Europa, a Noruega é o país que mais se destaca na 

produção de peixe em aquacultura, apresentando, em 2018, uma produtividade 

semelhante ao conjunto dos países pertencentes à União Europeia (UE) (1 354 900 

toneladas e 1 364 400 toneladas, respetivamente) (FAO, 2020). Dentro da UE, países 

como a Espanha e a França apresentam um maior destaque na produção em 

aquacultura (Figura 3) (STECF, 2018).  

 

 
As principais espécies de peixes produzidas na Europa são a truta arco-íris, o 

salmão-do-Atlântico, a dourada (Sparus aurata), o robalo (Dicentrarchus labrax) e a 

carpa comum (STECF, 2018). 

Portugal tem a terceira taxa mais elevada de consumo de peixe entre os países 

desenvolvidos (57kg/ano/per capita) (Figura 4) (Almeida et al., 2015). Assim, em 2017, 

a produção em aquacultura foi de 12 549 toneladas, verificando-se um aumento de 

11,5% comparativamente ao ano anterior - Figura 5 (Guerra et al., 2019).   

Espanha
21%

França
15%

Reino Unido
14%

Itália
14%

Grécia
10%

Outros
26%

Espanha França Reino Unido Itália Grécia Outros

Figura 3 - Maiores produtores em aquacultura na União Europeia (STECF, 2018). 
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Atualmente, a nível nacional, a produção em águas salobras e marinhas é a 

mais relevante, correspondendo a 94,4% da produção total (11 846 toneladas), sendo 

dominada principalmente pela produção de moluscos  e  de peixes marinhos (Guerra 

et al., 2019; STECF, 2018). De facto, em 2016, verificou-se uma produção de 3 618 

toneladas de moluscos e de 3 839 toneladas de peixes marinhos, principalmente 

linguado (Solea senegalensis), rodovalho (Scophthalmus maximus), dourada e robalo 

(STECF, 2018). 

Segundo Gonçalves (2018), antes da entrada de Portugal na UE, o setor da 

aquacultura caracterizava-se inicialmente pela produção de truta arco-íris em regime 

intensivo, surgindo assim, na década de 60, a primeira piscicultura industrial nas 

Figura 4 - Consumo de peixe, per capita – 2015-2017 (FAO, 2020). 

Figura 5 - Evolução da produção de aquacultura em Portugal, por espécies (Guerra et al., 2019). 
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margens do rio Coura. Apenas posteriormente surgiu a produção de espécies, como 

a dourada e o robalo, em regime extensivo. Após a entrada na UE, verificou-se a 

instalação de novas unidades aquícolas, permitindo assim o aumento da produção 

(Gonçalves, 2018). Desta forma, em 2017 existiam, em Portugal, 1532 

estabelecimentos ligados à indústria da aquacultura (Guerra et al., 2019).  

Com o aumento da procura de peixe e a contínua expansão do sector da 

aquacultura, mundialmente, estima-se que a produção total de peixe em aquacultura 

aumente de 83 milhões de toneladas em 2018 para 109 milhões de toneladas em 

2030 (FAO, 2020). Deste modo, para que o sector da aquacultura continue a satisfazer 

as necessidades de pescado no futuro, é essencial que este continue a expandir-se e 

a procurar práticas rentáveis, produtivas e sustentáveis (FAO, 2018, 2020; Yarnold et 

al., 2019).  

 

 1.1.2. Aquacultura de algas 
 

A produção de plantas aquáticas em aquacultura também apresenta um 

elevado crescimento, com um aumento na produção de 13,5 milhões de toneladas 

(1995) para 30,0 milhões de toneladas (2016) (Figura 6), sendo esta dominada pela 

produção de macroalgas (FAO, 2020). Desta forma, confirma-se que a aquacultura é 

a principal fonte de produção de plantas aquáticas, verificando-se, em 2018, que esta 

foi responsável por 97,1% da produção (FAO, 2020).  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Produção mundial em aquacultura – 1990-2018 (FAO, 2020). 
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No ano de 2018, as espécies de macroalgas mais produzidas em aquacultura 

mundialmente foram a Eucheuma spp., a Laminaria japonica, a Gracilaria spp. e a 

Porphyra spp., sendo a China e a Indonésia os principais produtores mundiais, com 

18 505 700 toneladas e 9 320 300 toneladas, respetivamente (FAO, 2020).  

Relativamente à produção de microalgas em aquacultura, e apesar de esta ser 

bastante menor comparativamente à de macroalgas, algumas espécies, como a 

Chlorella spp., a Nannochloropsis spp. e a Spirulina spp., têm a sua produção bem 

estabelecida em países, como a França, a Islândia, a Itália, entre outros, sendo a 

Spirulina spp. a microalga mais produzida mundialmente, em 2018 (FAO, 2020).  

A produção de algas em aquacultura na UE ainda é um sector em crescimento 

que, recentemente, tem vindo a expandir-se mais rapidamente, devido ao aumento da 

procura de biomassa de algas (STECF, 2018). Assim, entre 2008 e 2016, a França, a 

Irlanda e a Grécia foram os três principais produtores de algas na UE (Figura 7) sendo 

a produção em aquacultura de macroalgas principalmente realizada em França e na 

Irlanda, enquanto que a de microalgas é mais frequente na Grécia e na Bulgária 

(STECF, 2018). 

 

 
Segundo White et al. (2015), as principais espécies de macroalgas utilizadas 

em Portugal são: Codium spp., Enteromorpha spp. e Ulva spp.; utilizadas na 

alimentação e na agricultura; Fucus spp., Saccharina latissima e Sacchoriza spp. 

utilizadas principalmente na agricultura e Chondrus spp., Gelidium spp., Gracilaria 

Figura 7 - Produção de algas em aquacultura da UE, por país – 2008-2016 (STECF, 2018). 
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spp., Mastocarpus stellatus, Osmundea pinnatifida, Porphyra leucostica e Palmaria 

spp. utilizadas tanto na agricultura como na medicina e na alimentação. 

Atualmente, em Portugal, existe apenas uma empresa produtora de 

macroalgas, a ALGAplus situada em Aveiro, que produz unicamente espécies locais, 

entre as quais se encontram a Ulva rigida, a Gracilaria gracilis, a Chondrus crispus, a 

Palmaria palmata, a Porphyra dioica e a P. umbilicalis, a Codium tomentosum e a 

Fucus vesiculosus, as quais crescem associadas à aquacultura de peixes. Esta 

produção é realizada através do sistema IMTA (Aquacultura Multi-Trófica Integrada), 

onde os tanques de aquacultura são alimentados pelas águas da Ria de Aveiro (Abreu 

et al., 2005). 

Relativamente à produção de microalgas em aquacultura em Portugal, 

AlgaFarm (Leiria), BuggyPower (Lisboa; Funchal; Porto Santo) e Necton (Algarve) são 

as principais empresas que produzem espécies como Chlorella spp., Nannochloropsis 

spp., Tetraselmis spp., Isochrysis spp., Phaeodactylum spp., Porphyidium spp., 

Neochloris spp. e Botryococcus spp. não só para fins alimentares e cosméticos, mas 

também para responder às necessidades de projetos específicos (Algafarm, 2020; 

BuggyPower, 2020; Necton, 2020). 

 

1.2. Farinha e óleo de peixe 
 

Em 2018, dos 12% do peixe obtido (captura e aquacultura) que não foi utilizado 

para consumo humano, 82% foi utilizado para a produção de farinha e óleo de peixe 

(FAO, 2020).  

A farinha de peixe é obtida após a secagem e moagem do peixe, enquanto 

que o óleo de peixe é obtido pela prensagem do peixe cozido e posterior centrifugação 

do líquido obtido, sendo que estes produtos podem ser produzidos a partir do peixe 

inteiro, de aparas de peixe ou de produtos provenientes do peixe após o 

processamento deste (FAO, 2020). Estes ingredientes são muito utilizados em rações 

para aquacultura visto que, enquanto a farinha de peixe apresenta um elevado teor 

proteico (normalmente acima dos 60%) e um perfil equilibrado de aminoácidos 

essenciais, no caso do óleo de peixe, este apresenta um elevado teor de ácidos 

gordos polinsaturados (LC-PUFA) (Camacho-Rodríguez et al., 2018; Norambuena et 

al., 2015; Shah et al., 2018; Taboada et al., 2010). 

Segundo Turchini et al. (2019), apesar de estes serem considerados os 

ingredientes mais nutritivos e digestíveis para peixes de aquacultura, principalmente 
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para peixes carnívoros, a produção e a utilização de farinha e óleo de peixe em dietas 

para aquacultura tem vindo a diminuir, devido à subida acentuada dos seus preços 

aliada à baixa disponibilidade destas matérias-primas nos mercados.  

Mesmo assim, segundo Auchterlonie (2018), em 2016, o setor da aquacultura 

foi o maior consumidor de farinha e óleo de peixe, consumindo 69% da produção 

global total de farinha de peixe e 75% da produção total de óleo de peixe (Figura 8).   

  
 

 

 

 

 

1.3. Fontes alternativas à farinha e óleo de peixe 
 

A nível mundial, a produção total de dietas para aquacultura é expectável que 

aumente 75% entre 2015 e 2025, aumentando de 49,7 milhões de toneladas para 87,1 

milhões de toneladas, respetivamente (Tacon et al., 2015). Simultaneamente, com o 

rápido crescimento da aquacultura de peixes carnívoros, a pressão exercida sobre as 

necessidades de farinha e óleo de peixe vai continuar a aumentar (Bostock et al., 

2010). Desta forma, o setor da aquacultura tem associado alguns problemas 

ambientais, na medida em que depende de peixe selvagem para a produção de 

farinha e óleo de peixe, contribuindo assim para uma exploração excessiva da pesca 

de captura (Almeida et al., 2015; Hua et al., 2019; Turchini et al., 2019). Assim, para 

garantir a sustentabilidade do setor é necessário reduzir o uso de farinha e óleo de 

peixe nas rações, sobretudo para peixes carnívoros (Camacho-Rodríguez et al., 2018; 

Shah et al., 2018; Shapawi et al., 2015). De facto, segundo Nasopoulou et al. (2012) 

é previsto que a produção de óleo de peixe não seja suficiente para satisfazer as 

necessidades da aquacultura nos próximos anos. 

Figura 8 - A: Utilização da farinha de peixe, por mercado, em 2016; B: Utilização do óleo de peixe, por 

mercado, em 2016 (Auchterlonie, 2018). 
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Desta forma, o desafio atual da indústria da aquacultura passa pela elaboração 

de dietas com níveis reduzidos de óleos e farinha de peixe, utilizando-se para isso 

alternativas económicas e ambientalmente mais sustentáveis (Gatlin III et al., 2007; 

Nasopoulou et al., 2012; Norambuena et al., 2015; Ribeiro et al., 2015; Shah et al., 

2018; Soler-Vila et al., 2009; Wan et al., 2019).  

Os potenciais ingredientes a serem utilizados nas dietas como substitutos da 

farinha e óleo de peixe devem apresentar um perfil nutricional que permita manter a 

performance de crescimento, a saúde e a qualidade do peixe (Wan et al., 2019). Deste 

modo, estes devem conter não só níveis de proteínas, lípidos, vitaminas e minerais 

adequados, mas também devem apresentar uma boa palatabilidade (Oliva-Teles et 

al., 2015; Wan et al., 2019) bem como ausência de fatores anti-nutricionais na sua 

composição, para evitar consequências na saúde do peixe (Bell et al., 2008; Oliva-

Teles et al., 2015).  Para além disso, devem ser económicos e estar disponíveis em 

quantidades suficientes (Turchini et al., 2019). 

Assim, este empenho na procura de alternativas à farinha e óleo de peixe, 

pode resultar na redução da dependência do pescado para incorporação nas dietas, 

contribuindo assim para uma maior sustentabilidade da indústria da aquacultura 

(Gatlin III et al., 2007).   

 

1.4. Algas como ingredientes funcionais 
 

A procura por fontes alternativas à farinha e óleo de peixe é algo presente na 

indústria da aquacultura há já algum tempo. Contudo, enquanto o cultivo de espécies 

de peixe herbívoras e omnívoras utiliza dietas com níveis de inclusão de farinha e óleo 

de peixe muito reduzidos, essas formulações têm sido mais difíceis de implementar 

na alimentação de peixes carnívoros (Bostock et al., 2010; Soler-Vila et al., 2009; 

Turchini et al., 2019). Devido às suas composições distintas, poucas matérias-primas 

se igualam ao valor nutricional da farinha e óleo de peixe, sendo a substituição de 

óleo de peixe considerada a mais problemática, visto que os ácidos gordos fornecidos 

por este e essenciais para as dietas, sobretudo de peixes carnívoros, não se 

encontram disponíveis comercialmente em qualquer outra fonte lipídica alternativa 

(Bostock et al., 2010; Turchini et al., 2019).  

Atualmente, existe uma grande variedade de proteínas vegetais que estão a 

ser utilizadas como fontes proteicas alternativas à farinha de peixe, como por exemplo 

a farinha de soja, o glúten de milho e de trigo e a farinha de colza (Hua et al., 2019; 
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Soler-Vila et al., 2009). Também alguns óleos vegetais como o óleo de colza, o óleo 

de linhaça e o óleo de palma já foram avaliados como substitutos do óleo de peixe 

nas dietas (Ribeiro et al., 2015). De facto, as matérias-primas vegetais, apesar de 

apresentarem algumas limitações, tais como a presença de fatores anti-nutricionais 

na sua composição, demonstram ser uma boa alternativa à farinha e ao óleo de peixe 

(Camacho-Rodríguez et al., 2018; Hua et al., 2019; Soler-Vila et al., 2009).  

Uma outra opção passa pela utilização de algas marinhas nas dietas para 

aquacultura. Apesar do perfil bioquímico e nutricional destas variar consoante as 

espécies, as algas marinhas não só são uma boa fonte de compostos bioativos, tais 

como carotenoides e péptidos com potencial na prevenção de doenças, mas também 

são ricas em LC-PUFA, proteínas, vitaminas e minerais, reunindo assim um conjunto 

de características vantajosas para os peixes (Joël Fleurence et al., 2012; Holdt et al., 

2011; Kamunde et al., 2019; Wan et al., 2019; Yaakob et al., 2014).  

Contudo, e apesar de ser um recurso em crescimento na Europa, o 

conhecimento existente sobre a utilização de macroalgas como ingredientes em 

dietas para aquacultura ainda é bastante reduzido (Joel Fleurence, 1999; Wan et al., 

2019). No geral, e para a maioria das espécies de macroalgas e de peixes estudadas, 

foram registados efeitos benéficos ou ausência de efeitos negativos, tanto na 

performance de crescimento como na ingestão de alimento,  quando as macroalgas 

foram incluídas nas dietas até 10% (Hua et al., 2019; Kamunde et al., 2019).  

De facto, um estudo realizado por Valente et al. (2006) em robalo, aos quais 

foram fornecidas dietas com inclusões de 5% e 10% das macroalgas, Ulva rígida, 

Gracilaria cornea e G. bursa-pastoris, demonstrou que a presença destas algas nas 

dietas não provocou efeitos negativos no crescimento dos peixes, com exceção da 

inclusão de G. bursa-pastoris a 10%. Do mesmo modo, Satoh et al. (1987) realizou 

um estudo com dourada-do-Japão (Pagrus major), às quais foram fornecidas dietas 

com incorporação de Ulva spp. a 5%. Os resultados deste estudo demonstraram 

efeitos positivos a nível da resistência a doenças e a ausência de efeitos negativos no 

crescimento dos peixes. Também um estudo realizado por El-Tawil (2010), com tilápia 

(Oreochromis spp.), onde a macroalga Ulva spp. foi suplementada nas dietas a 5%, 

10%, 15%, 20% e 25%, demonstrou melhorias na performance de crescimento dos 

peixes, até 15% de inclusão. No entanto, um estudo realizado por Younis et al. (2018) 

no qual testou a inclusão (7%, 14% e 21%) de farinha de G. arcuata em dietas para a 

tilápia-do-Nilo, demonstrou efeitos negativos a nível da performance de crescimento 

dos peixes para todos os níveis testados. Um outro estudo realizado com salmão-do-

Atlântico, onde foram incorporados nas dietas produtos derivados de Ulva spp. e 
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Entomoneis spp. a 2,5% e 5% nas dietas, demonstrou um aumento dos níveis de LC-

PUFA no músculo dos peixes, sem afetar o seu crescimento (Norambuena et al., 

2015). Também outro estudo com S. salar foi realizado por Kamunde et al. (2019), 

onde foi adicionada a uma dieta comercial para salmão, uma farinha à base de algas 

castanhas (Laminaria spp.) a 3%, 6% e 10% de inclusão. Neste estudo verificou-se 

uma maior ingestão das dietas suplementadas com algas, comparativamente à dieta 

controlo, sendo os peixes alimentados com dietas com 3% e 10% de suplementação, 

os que apresentaram um peso final superior. Igualmente com salmão-do-Atlântico, 

Wan et al. (2016) realizou um estudo onde adicionou a uma dieta comercial para 

salmão, um suplemento de 5%, 10% e 15% de Palmaria palmata tendo verificado que 

não ocorreram efeitos negativos a nível da performance de crescimento quando 

comparado com a dieta controlo. Soler-Vila et al. (2009) também realizou um estudo 

com truta arco-íris, onde incluiu nas dietas fornecidas 5%, 10% e 15% da alga 

vermelha Porphyra dioica e verificou uma ausência de efeitos negativos sobre o peso 

final dos peixes, nas dietas até 10% de inclusão da macroalga.  

Para além de poderem ser incluídas nas dietas inteiras, as macroalgas 

também podem ser usadas sob a forma de extratos. Esta forma poderá ser mais 

vantajosa do que a incorporação da alga inteira, uma vez que as algas têm paredes 

celulares rígidas o que dificulta a sua digestão pelos peixes (Ashour et al., 2020; Gong 

et al., 2020). Kiadaliri et al. (2020) realizou um ensaio com truta arco-íris, às quais 

forneceu dietas suplementadas com 0,5%, 1%, 1,5% e 2% de extrato de Laurencia 

caspica, e verificou que a performance de crescimento dos peixes não foi afetada, 

quando comparada com a dieta controlo. Também Ashour et al. (2020) incorporou 

uma mistura de extratos de Ulva lactuca, Jania rubens e Pterocladia capillacea numa 

dieta para tilápia-do-Nilo (0,5%, 1%, 1,5% e 2%) e verificou que as dietas com maior 

incorporação de extratos (1,5% e 2%) apresentavam resultados de crescimento e 

eficiência alimentar significativamente superiores aos da dieta controlo.  

Relativamente às microalgas, a incorporação destas em dietas para 

aquacultura é um processo ainda limitado, devido principalmente à pouca 

disponibilidade de biomassa (Riveros et al., 2018). Apesar disso, estas são uma fonte 

de proteínas de elevada qualidade, vitaminas, micronutrientes, carotenoides e LC-

PUFA (Camacho-Rodríguez et al., 2018; Guedes et al., 2015; Yaakob et al., 2014).  

De facto, um estudo realizado com juvenis de tilápia aos quais foram 

fornecidas dietas com inclusão de Arthrospira sp. até 23% como substituto da farinha 

de peixe, demonstraram que o crescimento dos peixes não sofreu efeitos negativos 

(Rincón et al., 2012). Do mesmo modo, Kim et al. (2013) realizou um estudo com 
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Spirulina pacifica, substituindo 5% da farinha de peixe na dieta de Oplegnathus 

fasciatus e verificou um aumento significativo do ganho de peso e da taxa de eficiência 

proteica quando comparados com a dieta controlo. Tibaldi et al. (2015) realizou um 

estudo com robalo onde incorporou 14% de Isochrysis sp. como substituto parcial da 

farinha e do óleo de peixe nas dietas (aproximadamente 20% e 36%, respetivamente) 

e demonstrou que a performance de crescimento dos peixes não sofreu alterações. 

Também Sørensen et al. (2016) realizou um estudo onde incluía nas dietas do salmão-

do-Atlântico até 6% de Phaeodactylum tricornutum e comprovou que o crescimento 

não foi afetado. Sarker et al. (2018) realizou um estudo com juvenis de tilápia-do-Nilo 

aos quais forneceu dietas com 3%, 5,5% e 8% de inclusão de um sub-produto de 

Nannochloropsis oculata. Verificou que, até 3% de inclusão a performance de 

crescimento do peixe foi semelhante à verificada nos peixes alimentados com a dieta 

controlo. 

Assim, devido à sua qualidade nutricional, as macro e microalgas apresentam 

um grande potencial como ingredientes funcionais. Consequentemente, e para que 

estas possam ser utilizadas como alternativa à farinha e óleo de peixe em dietas para 

aquacultura, é vantajoso investigar métodos de exploração destes recursos (Hua et 

al., 2019; Roy et al., 2015; Shah et al., 2018; Turchini et al., 2019).  

 

1.4.1. Fucus vesiculosus  
 

Devido ao seu tamanho e facilidade de colheita, as algas marinhas castanhas 

são geralmente mais aptas à exploração para nutrição animal do que qualquer outro 

tipo de macroalgas (Kamunde et al., 2019). No entanto, as algas castanhas têm um 

menor valor nutricional, contendo apenas entre 3%-15% de proteína bruta, 

comparativamente com as algas verdes e vermelhas que podem conter até 26% e 

47% de proteína bruta, respetivamente (Kamunde et al., 2019). 

Fucus vesiculosus (Linnaeus, 1753) é uma macroalga castanha comum no 

norte do oceano Atlântico que, devido às elevadas concentrações de compostos 

polifenólicos na sua composição, apresenta capacidades antioxidantes (Díaz-Rubio 

et al., 2009; Garcia-Vaquero et al., 2016; Rupérez et al., 2002; Wang et al., 2009). De 

facto, atualmente, são poucos os estudos realizados com F. vesiculosus em dietas 

para aquacultura (Marques et al., 2019; Peixoto et al., 2016).  

Marques et al. (2019) realizou um estudo com dourada, às quais foram 

fornecidas dietas com incorporação de F. vesiculosus, U. rígida e G. gracilis a 5%, 

que tinha como objetivo avaliar de que forma uma dieta enriquecida com macroalgas 
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poderia proteger o peixe de danos genéticos provocados por antibióticos usados em 

aquacultura. De facto, este estudo demonstrou não só que a performance de 

crescimento dos peixes não foi prejudicada, mas também que deveria ser considerada 

a utilização destas macroalgas nas dietas quando usados agentes terapêuticos na 

produção de peixes em aquacultura. Também Peixoto et al. (2016) realizou um estudo 

com robalo, onde incorporou Gracilaria spp., Ulva spp. e Fucus spp. a 2,5% e 7,5%, 

individualmente nas dietas, mas também as três em simultâneo, 2,5% cada 

macroalga. Neste estudo, os resultados demonstraram que a performance de 

crescimento não foi afetada pela incorporação destas macroalgas, individualmente ou 

em conjunto.  

 

1.4.2. Nannochloropsis gaditana 
 

Nannochloropsis gaditana (Lubián, 1982) é uma das espécies de microalgas 

mais cultivadas em aquacultura, devido principalmente ao seu rápido crescimento, à 

sua qualidade nutricional, visto que apresenta um elevado conteúdo em LC-PUFA, 

mas também devido à sua capacidade de apresentar alta produtividade ao ar livre 

(Camacho-Rodríguez et al., 2013; Camacho-Rodríguez et al., 2014; Huertas et al., 

2000; Riveros et al., 2018; Rodolfi et al., 2009). De facto, apesar da temperatura ótima 

para o desenvolvimento desta espécie ser 25°C, esta já foi encontrada no seu 

ambiente natural a temperaturas entre os 11°C e os 24°C (Figueroa et al., 1997).  

Segundo Ryckebosch et al. (2014), o conteúdo em LC-PUFA desta espécie 

permite que esta seja uma alternativa viável ao óleo de peixe. De facto, atualmente, 

existem alguns estudos com N. gaditana como substituto da farinha e óleo de peixe 

em dietas para aquacultura (Eryalçın et al., 2015; Haas et al., 2016; Riveros et al., 

2018; Walker et al., 2011).  

Estudos realizados por Riveros et al. (2018) apresentaram resultados positivos 

no crescimento de salmão-do-Atlântico quando esta microalga é incorporada até 5% 

numa dieta comercial. Do mesmo modo, um estudo realizado por Haas et al. (2016) 

incluiu esta microalga em dietas para robalo em substituição de 50% do óleo de peixe 

e verificou que não ocorreram efeitos negativos no crescimento dos peixes. Walker et 

al. (2011) realizou um estudo com incorporação de Nannochloropsis sp. e Isochrysis 

sp. na dieta do bacalhau do Atlântico (Gadus morhua), como substituição da farinha 

de peixe, a 15% e a 30%. Nesse estudo, inicialmente a ingestão de alimento foi 

bastante menor nos peixes alimentados com as dietas experimentais e, apesar de no 
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decorrer da investigação se verificar uma grande melhoria na ingestão destas dietas 

e consequentemente um aumento do crescimento do peixe, os resultados foram 

inferiores quando comparados com o controlo. Eryalçın et al. (2015) realizou um 

estudo com larvas de dourada, às quais forneceu dietas experimentais onde o óleo 

de peixe foi substituído por N. gaditana (11% de inclusão), por Crypthecodinium cohnii 

(8% de inclusão) e por ambas as algas (5,5% de inclusão cada). No fim do ensaio, 

não se verificaram diferenças na taxa de sobrevivência entre os grupos. As larvas 

alimentadas com C. cohnii apresentaram um crescimento maior que as larvas 

alimentadas com N. gaditana.  

 

1.5. Corvina (Argyrosomus regius) 
 

Na Europa, a produção de peixe em aquacultura apresenta uma maior 

relevância para duas espécies: a dourada e o robalo (Grigorakis et al., 2011; 

Quéméner et al., 2002). No entanto, outras espécies estão a ser estudadas com o 

objetivo de avaliar novas espécies candidatas a diversificar a indústria da aquacultura, 

sendo necessário avaliar a capacidade de adaptação destas às técnicas de cultivo 

utilizadas (Chatzifotis et al., 2012). 

Quéméner et al. (2002) analisou diferentes espécies de peixes de forma a 

avaliar quais seriam as mais adequadas para serem introduzidas em aquacultura na 

Europa e, após a avaliação, destacou em 8º lugar, a corvina.  

A família Scianidae inclui cerca de 70 géneros e 270 espécies que se 

distribuem pelas regiões temperadas e tropicais do mundo (Jiménez et al., 2005). 

Argyrosomus regius (Asso, 1801), nome comum corvina, é uma espécie carnívora 

pertencente a essa família (Figura 9) (Chatzifotis et al., 2010; Quéro et al., 1985).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 - Corvina (Argyrosomus regius) (Stipa et al., 2009). 
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As primeiras produções de corvina em aquacultura datam do ano de 1997, em 

França. No entanto, hoje em dia, a sua produção ocorre em diversos países do 

mediterrâneo, no Mar Negro e na costa atlântica da Europa verificando-se um grande 

crescimento da produção da corvina em aquacultura (Figura 10)  tendo sido produzida, 

no ano de 2016, principalmente pela Grécia, Espanha, Croácia e Portugal (Gabriel et 

al., 2012; Gil et al., 2009; Grigorakis et al., 2011; Kružić et al., 2016; Martínez Llorens 

et al., 2011; Papadakis et al., 2013; STECF, 2018; Stipa et al., 2009).  

 
Atualmente, a corvina é considerada uma espécie promissora para a 

diversificação da aquacultura no Mediterrâneo, devido às excelentes características 

biológicas que apresenta (Giogios et al., 2013; Jiménez et al., 2005; Kružić et al., 

2016). Assim, a crescente popularidade desta espécie deve-se não só às taxas de 

crescimento elevadas que apresenta, principalmente quando comparada com 

espécies como o robalo e a dourada (pode alcançar até 2 kg em apenas 10 meses de 

produção) (Duncan et al., 2013; Estévez et al., 2011; Millán-Cubillo et al., 2016; Stipa 

et al., 2009), mas também por conseguir suportar diversas condições ambientais, 

sendo uma espécie euritérmica e eurialina (Kružić et al., 2016; Millán-Cubillo et al., 

2016). Para além disso, tem um aspeto agradável e, apesar de ser considerado um 

peixe magro, apresenta um elevado conteúdo em LC-PUFA o que proporciona uma 

textura firme e de boa qualidade (Monfort, 2010). 

Devido à sua introdução na aquacultura ser relativamente recente, ainda existe 

pouco conhecimento sobre os requisitos desta espécie, e, por esse motivo, as 

Figura 10 - Produção global em aquacultura de Argyrosomus regius (Stipa et al., 2009). 
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técnicas utilizadas para o seu cultivo são semelhantes às técnicas utilizadas no cultivo 

do robalo e da dourada (Chatzifotis et al., 2012; Duncan et al., 2013; Estévez et al., 

2011). Relativamente ao conhecimento sobre os requisitos nutricionais da corvina, um 

estudo realizado por Chatzifotis et al. (2012) demonstrou que dietas com teor de 

proteína entre os 50% e os 54% e com teor lipídico entre 12% e 17%, apresentam os 

melhores resultados de crescimento e eficiência alimentar.  

Atualmente, existem já alguns estudos sobre a substituição da farinha de peixe 

por outros ingredientes em dietas de corvina. De facto, Ribeiro et al. (2015) realizou 

um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos da substituição da farinha e/ou óleo de 

peixe por uma mistura de farinhas e óleos vegetais, no crescimento da corvina. Assim, 

utilizou para além de uma dieta controlo, com níveis elevados de farinha e óleo de 

peixe, três dietas formuladas a partir desta, mas com inclusão de matérias-primas 

vegetais: uma dieta com redução de 60% do óleo de peixe e inclusão de 8% de óleos 

vegetais; uma dieta com redução de 50% da farinha de peixe e inclusão de 41% de 

farinhas vegetais, e uma dieta com redução de 60% de óleo de peixe e 50% de farinha 

de peixe e incorporação da mistura de matérias-primas vegetais (farinhas e óleos 

vegetais, 41% e 8% de inclusão, respetivamente). Desta forma, Ribeiro et al. (2015) 

verificou que a performance de crescimento da corvina não foi afetada pela 

substituição da farinha e óleo de peixe por ingredientes de origem vegetal, nem 

individualmente nem quando substituídos em simultâneo. Couto et al. (2016), realizou 

um estudo para avaliar o potencial da farinha de alfarroba como ingrediente alternativo 

à farinha de peixe em dietas para corvina, incorporando esta farinha a 15% e 22,5%. 

Este estudo demonstrou que a inclusão de farinha de alfarroba até 22,5% não afetou 

a performance de crescimento do peixe. Um estudo realizado por Kotzamanis et al. 

(2018) com o objetivo de avaliar os efeitos da substituição da farinha de peixe (33% e 

56%) por uma mistura de proteínas vegetais (soja, trigo, colza, glúten de milho e glúten 

de trigo), demonstrou que a performance de crescimento dos peixes não foi afetada 

quando fornecida a dieta com 33% de substituição de farinha de peixe. Também 

Peixoto et al. (2017) realizou um estudo com corvina, às quais forneceu uma dieta 

com 5% de suplementação de Gracilaria sp. e uma dieta com 5% de suplementação 

de Alaria sp. e verificou que a performance de crescimento não foi afetada pela 

inclusão destas macroalgas nas dietas. No entanto, até à data, nunca foram avaliados 

os efeitos da suplementação de extratos de algas marinhas em dietas para corvina. 
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1.6. NUTRIMU 
 

O grupo NUTRIMU (Grupo de Nutrição e Imunobiologia de Peixes) tem como 

um dos seus principais objetivos estudar potenciais ingredientes funcionais para 

incluir em alimentos aquáticos, com o intuito de melhorar o bem-estar animal e o 

estado imunológico dos peixes, minimizando o impacto ambiental e o custo da 

alimentação, simultaneamente. Desta forma, e sendo a avaliação de alimentos 

alternativos à farinha e óleo de peixe uma das principais áreas de estudo desta equipa 

de investigação, o presente estágio decorreu neste laboratório, quer nas instalações 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, como na Estação de Zoologia 

Marítima Dr. Augusto Nobre. As instalações da Estação de Zoologia Marítima Dr. 

Augusto Nobre encontravam-se preparadas e equipadas para a realização de vários 

ensaios em simultâneo, podendo estes serem realizados em sistema de recirculação 

semi-fechado, sistema de digestibilidade e também em sistema IMTA. Do mesmo 

modo, esta instalação dispunha não só dos equipamentos necessários para a 

produção de dietas para aquacultura, mas também dos equipamentos necessários 

para a realização das análises bromatológicas relacionadas aos ensaios decorrentes.  

 

2. Objetivos 
 

Este trabalho teve como objetivo, para além da compreensão do modo de 

funcionamento de uma aquacultura de peixes, avaliar o efeito da incorporação a 1% 

de extratos de Nannochloropsis gaditana e Fucus vesiculosus, isoladamente ou em 

combinação (0,5% N. gaditana + 0,5% F. vesiculosus de inclusão), em dietas para 

corvina, no crescimento, utilização do alimento e digestibilidade das dietas.   

 

3. Material e métodos 
 

3.1. Dietas experimentais 
 

Os extratos de algas foram preparados a partir da biomassa da macroalga e 

microalga, Fucus vesiculosus e Nannochloropsis gaditana, respetivamente. A 

macroalga F. vesiculosus foi obtida na ALGAplus (Ílhavo, Portugal) e a microalga N. 

gaditana na Buggy Power S.L. (San Pedro del Pinatar, Múrcia, Espanha).  
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Inicialmente, as amostras de algas (67 g) foram misturadas com 1,3 L de 

etanol/água (E80:A20) no caso da microalga e com 1,3 L de metanol/água (M50:A50), 

no caso da macroalga. As misturas obtidas, após agitação no vórtex, foram incubadas 

durante 30 min, com agitação orbital contínua, no escuro, à temperatura ambiente. 

Cada mistura foi centrifugada durante 15 min a 10.000 x g a 4°C e o sobrenadante foi 

recolhido. Após repetir três vezes este procedimento, os sobrenadantes das 

sucessivas extrações foram juntos. De seguida, os extratos foram filtrados através de 

papel de filtro Whatman 1 e submetidos à evaporação do solvente orgânico e da água, 

em Rotavapor (BUCHI R-100, Suíça) a < 40°C (Figura 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após a obtenção dos extratos, foram formuladas cinco dietas experimentais 

isoprotéicas (48% proteína) e isolipídicas (18% lípidos). 

 Foi formulada uma dieta controlo negativo (C-) com 25% e 5% de farinha e 

óleo de peixe, respetivamente. Semelhante a esta dieta, foram formuladas 3 outras 

dietas, incluindo os extratos das algas Fucus vesiculosus (dieta F) e Nannochloropsis 

gaditana (dieta N) isoladamente a 1%, ou em combinação (0,5% + 0,5%) (dieta FN). 

Também foi formulada uma dieta à base de farinha (40%) e óleo (14%) de peixe que 

foi utilizada como controlo positivo (C+) (Tabela 1). 

 

 

 

Figura 11 - Rotavapor (BUCHI R-100, Suíça). 
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MS, matéria seca; PB, proteína bruta; GB, gordura bruta. 

   Tabela 1 – Ingredientes e análise aproximada das dietas experimentais. 

 

DIETAS 

Ensaio de crescimento Ensaio de digestibilidade 

C+ C- N F FN C+ C- N F FN 

Ingredientes (% 

matéria seca) 

 

Farinha de peixea 40,4 25,0 25,0 25,0 25,0 40,4 25,0 25,0 25,0 25,0 

Glúten de trigob 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Glúten de milhoc 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Sojad 10,4 32,4 32,4 32,4 32,4 10,4 32,4 32,4 32,4 32,4 

Farinha de Trigoe 11,0 0,9 0,9 0,9 0,9 11,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Óleo de colza 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Óleo de soja 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Óleo de peixe 14,0 5,2 5,2 5,2 5,2 14,0 5,2 5,2 5,2 5,2 

Vitaminasf 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mineraisg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Cloreto de colina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Liganteh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taurina 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Celulose 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Óxido de Crómio - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fosfato bicálcico 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 

Extrato de 

Nannochloropsis 

gaditana 

- - 1,0 - 0,5 - - 1,0 - 0,5 

Extrato de Fucus 

vesiculosus 
- - - 1,0 0,5 - - - 1,0 0,5 

Análise 

aproximada (% 

matéria seca) 

 

Matéria seca 91,1 92,4 93,6 92,7 93,7 93,4 95,5 94,1 93,7 95,3 

Proteína 48,5 48,1 48,4 49,6 49,7 46,1 48,5 49,7 49,7 49,0 

Lípidos 15,6 15,2 16,0 15,7 16,1 14,9 14,7 15,5 15,05 15,6 

Cinzas 13,1 11,4 11,3 11,6 11,4 14,6 12,5 12,6 13,1 12,4 
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C+, controlo-positivo; C-, controlo-negativo; N, 1% extrato N. gaditana; F, 1% extrato F. vesiculosus; 

FN, 0,5% extrato N. gaditana + 0,5% extrato F. vesiculosus. 
a Sorgal, S. A. Ovar, Portugal (PB: 65,8%MS, GB: 8,0%MS). 
b Sorgal, S. A. Ovar, Portugal (PB: 83,0%MS, GB: 2,3%MS). 
c Sorgal, S. A. Ovar, Portugal (PB: 69,9%MS, GB: 3,3%MS). 
d Sorgal, S. A. Ovar, Portugal (PB: 51,3%MS, GB: 1,1%MS). 
e Sorgal, S. A. Ovar, Portugal (PB: 12,2%MS, GB: 1,2%MS). 
f Vitaminas (mg/kg na dieta): retinol, 18 000 (IU/kg na dieta); colecalciferol, 2 000 (IU/kg na dieta); α- 

tocoferol, 35; menadiona bissulfato de sódio, 10; tiamina,15; riboflavina, 25; pantotenato de Ca, 50; 

ácido nicotínico, 200; piridoxina, 5; ácido fólico, 10; cianocobalamina, 0,02; biotina, 1,5; monofosfato 

de ascorbil, 50; inositol, 400.  
g Minerais (mg/kg na dieta): sulfato de cobalto, 1,91; sulfato de cobre, 19,6; sulfato de ferro, 200; 

fluoreto de sódio, 2,21; iodeto de potássio, 0,78; óxido de magnésio, 830; óxido de manganês, 26; 

selenito de sódio, 0,66; óxido de zinco, 37,5; fosfato de cálcio dibásico, 5,93 (g/kg na dieta); cloreto 
de potássio, 1,15 (g/kg na dieta); cloreto de sódio, 0,44 (g/kg na dieta).  
h Aquacube. Agil, Reino Unido. 
 

As dietas utilizadas no ensaio de digestibilidade foram formuladas de modo 

semelhante às dietas usadas no ensaio de crescimento com a diferença de que estas 

tinham a inclusão de 0,5% de óxido de crómio, um marcador inerte de digestibilidade, 

em substituição da celulose (Tabela 1). 

Após a pesagem de cada um dos ingredientes, estes foram misturados numa 

misturadora (Figura 12 A e B), com a adição de 5% de água, e de seguida, 

transformados em pellets numa peletizadora (Figura 12 C). Por último, as dietas foram 

colocadas a secar numa estufa, a 40°C, durante 2 dias e guardadas a -20°C.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

Figura 12 - A: Misturadora utilizada para as dietas do ensaio de digestibilidade; B: Misturadora utilizada 

para as dietas do ensaio de crescimento; C: Peletizadora. 



 

 

21 FCUP 
Utilização de Fucus vesiculosus e Nannochloropsis gaditana 

em rações para corvina (Argyrosomus regius) 

3.2. Ensaio de crescimento 
 

O ensaio de crescimento foi realizado na Estação de Zoologia Marítima Dr. 

Augusto Nobre, na Universidade do Porto.  

Após o transporte até às instalações experimentais, as corvinas fornecidas 

pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, Olhão, Portugal), foram 

distribuídas pelos tanques de 300 L do sistema de quarentena, onde permaneceram 

até ao início do ensaio, isto é, durante 3 semanas. No decorrer deste período, os 

peixes foram alimentados com uma dieta comercial (16% lípidos e 50% proteína, 

Aquasoja Sustainable Feed, Sorgal, Ovar, Portugal).  

Em seguida, foram estabelecidos 15 grupos de 18 peixes, com um peso 

corporal médio de 21,4 ± 0,06 g, e distribuídos pelos tanques. As dietas experimentais 

foram distribuídas de forma aleatória pelos tanques, sendo testadas em triplicado (5 

dietas x 3 tanques = 15 tanques). 

Os tanques do sistema experimental apresentavam uma capacidade de 80 L 

e encontravam-se em sistema de recirculação semi-fechado, com um fluxo constante 

de água salgada (Figura 13). O sistema estava equipado com um filtro de areia, um 

filtro UV, e um biofiltro, de forma a garantir a qualidade físico-química da água. Em 

todos os tanques foram colocadas redes para evitar que as corvinas saltassem para 

fora dos tanques. A temperatura da água foi mantida constante ao longo da 

experiência, 22°C ± 1°C (temperatura dentro do ótimo para a espécie), a salinidade 

foi de 36 ± 0,05 g/L e o oxigénio dissolvido foi cerca de 7 mg/L. Os níveis de nitritos e 

de amónia na água foram controlados através dos kits PRODACtest e mantiveram-se 

próximo de 0 mg/L durante todo o ensaio. O fotoperíodo foi ajustado a 12h:12h 

luz:escuridão.  

O ensaio de crescimento teve a duração de 7 semanas e no decorrer deste, a 

alimentação das corvinas foi realizada, manualmente, duas vezes por dia, 6 dias por 

semana, até saciedade visual aparente. 
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3.3. Ensaio de digestibilidade 
  
O ensaio de digestibilidade decorreu num sistema de Guelph (Figura 14 A) 

semi-fechado com um fluxo constante de água salgada, equipado com colunas de 

sedimentação (Figura 14 B). O sistema era composto por 12 tanques com capacidade 

de 60 L, um filtro de areia, um filtro UV, e um biofiltro. Para a realização deste ensaio, 

foram estabelecidos 10 grupos de 12 peixes, com um peso médio corporal de 40,8 ± 

0,9 g. As dietas foram distribuídas, em duplicado, de forma aleatória por 10 tanques 

(5 dietas x 2 tanques = 10 tanques).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

B 
 

Figura 13 - Sistema experimental utilizado no ensaio de crescimento. 

Figura 14 - A: Sistema de Guelph utilizado para o ensaio de digestibilidade; B: Coluna de 

sedimentação. 
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A alimentação das corvinas foi realizada, manualmente, até saciedade visual 

aparente, 2 vezes ao dia, 6 dias por semana. A recolha das fezes acumuladas em 

cada coluna de sedimentação foi realizada diariamente, antes da alimentação da 

manhã, durante 5 semanas. As fezes recolhidas foram centrifugadas (3000 x g, 10 

min), colocadas em placas de Petri e secas na estufa a 50°C durante 24 h. Por fim, 

as fezes foram moídas e guardadas à temperatura ambiente até serem analisadas. 

Diariamente, 30 a 40 min após a alimentação da tarde, foi realizada a limpeza dos 

tanques e das colunas de sedimentação, para evitar a mistura das fezes com restos 

de alimento.  

Do mesmo modo que no ensaio de crescimento, foram controlados os 

parâmetros da qualidade da água, tendo a temperatura da água sido mantida 

constante ao longo deste período, 22°C ± 1°C, a salinidade foi de 36 ± 0,05 g/L e o 

oxigénio dissolvido foi cerca de 7 mg/L. 

 

3.4. Análise dos ingredientes, das dietas e das fezes 
 

3.4.1. Proteína 
 

O teor em proteína dos ingredientes, das dietas e das fezes foi determinado 

utilizando o método de Kjeldhal que permite estimar o azoto da amostra. Multiplicando 

o valor obtido pelo fator 6,25 obtém-se o teor proteico da amostra. A aplicação deste 

fator pressupõe que uma proteína contém, em média, 16% de azoto (100:16 = 6.25). 

Primeiro foram pesados 150 mg de cada amostra, em triplicado, e colocadas em tubos 

de destilação. De seguida, a cada tubo, foi adicionada uma pastilha Kjeldahl, com 

função catalítica, juntamente com 5 mL de ácido sulfúrico concentrado. A digestão 

ácida das amostras foi realizada num bloco digestor (digestor Kjeltec, Tecator 

Systems, Höganäs, Suécia, modelo 1015) (Figura 15 A) a 420°C, durante 1 h e no 

final da digestão, o azoto da amostra encontrava-se convertido em sulfato de amónia. 

Posteriormente, na unidade de destilação (Tecator Systems, Höganäs, Suécia, 

modelo 1026) (Figura 15 B) procedeu-se à destilação das amostras em meio básico 

(NaOH 40%) sendo recolhida a amónia produzida em meio ácido. Para tal, foram 

colocados 25 mL de ácido bórico saturado e 10 gotas de um indicador de pH (laranja 

de metilo) num matraz, onde foi recolhido o destilado. Por fim, a amónia foi 

quantificada por titulação com ácido clorídrico (0,5N para ingredientes e dietas; 0,2N 

para fezes). 
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3.4.2. Lípidos 
 

O teor em lípidos dos ingredientes e dietas foi determinado utilizando o sistema 

Soxtec (Tecator Systems, Höganäs, Suécia; unidade de extração - modelo 1043 e 

unidade de serviço - modelo 1046) (Figura 16). Inicialmente, foram pesados cerca de 

1 g de amostra, em duplicado, para um cartucho de extração que foi posteriormente 

colocado no aparelho de extração. De seguida, foram pesados os copos de extração, 

previamente secos e limpos, e colocados 50 mL de éter de petróleo por copo. Estes 

foram colocados no aparelho de extração e as amostras foram fervidas durante 1 h 

para extração dos lípidos. Na fase seguinte, os cartuchos foram lavados com éter de 

petróleo durante 2 h, de forma a serem removidos os lípidos. Após a evaporação do 

solvente, os copos de extração foram retirados do aparelho de extração e colocados 

a secar na estufa a 100°C durante 15 min.  No fim, depois de secos, os copos de 

extração foram colocados no exsicador a arrefecer até serem pesados novamente. O 

valor dos lípidos das amostras foi calculado através da diferença do peso dos copos 

antes e depois da extração.  
 

Figura 15 - A: Bloco digestor Kjeltec; B: Unidade de destilação. 
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O teor em lípidos das fezes foi determinado pela Técnica de Folch (Folch et 

al., 1957). Para tal, foram pesados 200 mg de amostra, em duplicado, para um tubo 

de centrifuga, ao qual foram adicionados 4 mL da mistura clorofórmio:metanol (2:1). 

Cada tubo foi agitado vigorosamente no vórtex durante 3 min para que ocorra a 

extração dos lípidos da amostra e, de seguida, os tubos foram colocados a centrifugar 

a 3000 rpm durante 10 min. Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo de centrifuga previamente pesado ao qual foi adicionado 1 mL de água 

e posteriormente homogeneizado no vórtex. Os tubos foram colocados a centrifugar 

novamente a 3000 rpm durante 10 min sendo, de seguida, com auxílio de uma pipeta 

de Pasteur, removida a camada superior e adicionados 0,5 mL de reagente de 

lavagem – clorofórmio:metanol:água (3:48:47). Após repetir este último passo duas 

vezes, foram adicionados a cada tubo 0,2 mL de metanol e, após homogeneização, 

estes foram colocados em banho-maria e posteriormente na estufa, para evaporação. 

O teor de lípidos nas fezes foi calculado através da diferença do peso dos tubos de 

centrifuga antes e depois da extração. 

 

3.4.3. Humidade  
 

Para a análise da humidade dos ingredientes e das dietas, inicialmente, foram 

pesados os cadinhos, previamente limpos e secos e, seguidamente, foram pesados 

Figura 16 - Aparelho de extração – Soxtec System HT. 
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para cada cadinho, cerca de 1 g de amostra, em duplicado. Por fim, os cadinhos com 

a amostra foram colocados na estufa a 105°C para secagem da amostra. A humidade 

da amostra foi determinada pela perda total de peso da amostra, após a secagem na 

estufa, até peso constante. 

 

3.4.4. Cinzas  
 

Após a determinação da humidade, os mesmos cadinhos foram utilizados para 

avaliação do conteúdo em cinzas. Assim, esses cadinhos foram colocados numa 

mufla a 450°C durante 12 h. Após serem retirados da mufla, foram colocados a 

arrefecer até serem novamente pesados. O conteúdo em cinzas é o resíduo 

inorgânico que permanece após destruição da matéria orgânica por incineração na 

mufla. 

 

3.4.5. Óxido de crómio 
  

O óxido de crómio presente nas dietas e nas fezes foi quantificado através de 

um método colorimétrico usando como agente oxidante o ácido perclórico (Bolin et al., 

1952). Para a preparação do reagente oxidante foram dissolvidos 10 g de molibdato 

de sódio em 150 mL de água destilada num recipiente que foi colocado, de seguida, 

num banho de água fria e sobre um agitador magnético. A seguir, com auxílio de uma 

ampola de decantação, foram adicionados lentamente 150 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, sob constante agitação. Após arrefecimento, foram adicionados 200 mL 

de ácido perclórico e a mistura foi homogeneizada. Depois do reagente oxidante estar 

preparado, as amostras e o padrão de crómio foram pesados, em duplicado, para os 

tubos Kjeldahl (0,4 g para as dietas, 0,1 g para as fezes e 0,05 g para o óxido de 

crómio) e foram adicionados 5 mL do reagente oxidante a cada tubo. Em seguida, os 

tubos foram colocados num bloco digestor (digestor Kjeltec) a 230°C durante 60 min, 

período durante o qual as amostras sofreram digestão e oxidação. Após este período, 

os tubos foram colocados a arrefecer e, posteriormente, foram adicionados, a cada 

um, 2 mL de ácido perclórico e voltaram a ser colocados a aquecer durante 15 min. 

Por fim, após este período, os tubos foram colocados novamente a arrefecer e, em 

seguida, a amostra foi filtrada, com filtro de 125 mm, para balões volumétricos de 50 

mL, sendo a cada balão volumétrico adicionado água destilada para perfazer o volume 

final. Do mesmo modo, foi estabelecida uma gama de diferentes concentrações de 
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óxido de crómio para obter uma reta de calibração com a solução padrão de crómio. 

Por último, foram lidas as absorbâncias das amostras e padrões a 440 nm, tendo sido 

usado a água destilada como branco. Após calcular a equação da reta padrão, o 

conteúdo em crómio da amostra foi calculado através da seguinte fórmula:  
 

%Cr2O3 = 
!"#$"
% 	"	#$%&'(	)*+,%	('.)	"	01$&
2(3$	,'$345,	(6)	"	%89  x 100 

 
 

Abs-b/m: Concentração de crómio (µg/ml) calculada através da reta padrão (Abs = m 

x + b) 

10-6: Fator de correção da concentração de crómio de µg para g 

Volume final (mL): volume final do balão usado 

MS: quantidade matéria seca da amostra 

 

3.5. Fórmulas 
 

Taxa de sobrevivência (%):  

 

!"	(%) =
(º	*+(,-	./+0/1	
(º	+(+2+,-	./+0/1

	× 	100 

 

Índice de crescimento diário (ICD)%:  

 

678(%) =
97:'/) − 976'/)

<
	× 	100 

 

PCI: peso corporal inicial (g)  

PCF: peso corporal final (g)  

d: duração da experiência (dias)  

 

Alimento ingerido (AI) (g/kg peso médio corporal/dia):  

 

=6 =
,-+>/(?@	+(A/B+<@	/>	A	./1@	1/2@	 × 	1000

9C7	 × 	<
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PMC: peso médio corporal em g ((peso inicial + peso final) /2)  

d: duração da experiência (dias)  

 

Eficiência alimentar (EA):  

 

D= =
A,(ℎ@	./1@	*B/12@	2@B.@B,-	/>	A
,-+>/(?@	+(A/B+<@	/>	A	./1@	1/2@	

 

 

Taxa de eficiência proteica (TEP):  

 

!D9 =
A,(ℎ@	./1@	*B/12@	2@B.@B,-	/>	A
.B@?/í(,	+(A/B+<,	/>	./1@	1/2@

 

 

Lípidos ingeridos (LI) (g /kg peso médio corporal/dia): 

 

G6 =
-í.+<@1	+(A/B+<@1	/>	A	./1@	1/2@	 × 	1000

9C7	 × 	<	
 

 

PMC: peso médio corporal em g ((peso inicial + peso final) /2)  

d: duração da experiência (dias)  

 

Azoto ingerido (NI) (g N/kg peso médio corporal/dia): 

 

H6 =
,I@?@	+(A/B+<@	/>	A	./1@	1/2@	 × 	1000

9C7	 × 	<	
 

 

PMC: peso médio corporal em g ((peso inicial + peso final) /2)  

d: duração da experiência (dias)  

 

Coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) da proteína, lípidos e matéria-

seca das dietas (%): 

 

													78= = 1 −	 *+,-	/-ó12,	34	32+*4	×	*+,-	3,	67*-2+6*+	648	9+:+8	*+,-	/-ó12,	648	9+:+8	×	*+,-	3,	67*-2+6*+	34	32+*4 	× 100  
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3.6. Análise estatística 
 

A análise estatística dos dados de crescimento, utilização do alimento e 

digestibilidade foi realizada no SPSS 26 (IBM® SPSS® Statistics) para MacBook. Os 

dados estão expressos como média ± desvio padrão. Procedeu-se à análise 

estatística realizando-se uma ANOVA de uma via, tendo sida previamente verificada 

a normalidade dos dados através do teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das 

variâncias através do teste de Levene. Quando não foi verificada a normalidade dos 

dados, estes foram transformados. Para identificar diferenças significativas entre as 

médias foi realizado o teste de Tukey. Em todos os testes, as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p £ 0,05. 
 

4. Resultados 
 

Os dados referentes à performance de crescimento, eficiência de utilização do 

alimento e mortalidade estão representados na Tabela 2.  

Apesar dos dados referentes à mortalidade não apresentarem diferenças 

significativas entre os grupos, a dieta F foi a única que não apresentou mortalidade, 

verificando-se uma taxa de sobrevivência de 92,6% nas dietas C+ e C- e de 96,3% 

nas dietas N e FN.  

 
Tabela 2 - Performance de crescimento e eficiência alimentar da corvina alimentada com as 

dietas experimentais. 

 Dietas 
One-
way 

ANOVA 
 C+ C- N F FN p 

Taxa de 
sobrevivência 

(%) 
92,6 ± 8,5 92,6 ± 8,5 96,3 ± 6,4 100 ± 0,0 96,3 ± 6,4 0,575 

Peso médio 
corporal final 

(g) 
42,7 ± 5,2 34,1 ± 4,7 37,0 ± 1,0 35,6 ± 1,7 34,9 ± 3,5 0,091 

Índice 
crescimento 

diário (%) 
1,5 ± 0,3 0,95 ± 0,3 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,0 ± 0,2 0,112 

Alimento 
ingerido (g/kg 

PM/dia) 
19,7 ± 0,8a 22,1 ± 3,7a 31,2 ± 3,8b 18,5 ± 0,1a 24,6 ± 2,6ab 0,001 

Eficiência 
alimentar 0,7 ± 0,2b 0,4 ± 0,2ab 0,3 ± 0,0a 0,6 ± 0,1ab 0,4 ± 0,1ab 0,048 

Taxa de 
eficiência 
proteica 

1,4 ± 0,3b 0,9 ± 0,4ab 0,7 ± 0,1a 1,1 ± 0,1ab 0,8 ± 0,3ab 0,044 
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Ingestão de 
azoto (g/kg 
PMC/dia) 

1,5 ± 0,1a 1,7 ± 0,3a 2,5 ± 0,3b 1,5 ± 0,1a 1,9 ± 0,2ab 0,001 

Ingestão 
lipídica (g/kg 

PMC/dia) 
3,1 ± 0,1ab 3,3 ± 0,6ab 5,0 ± 0,6c 2,8 ± 0,1a 4,0 ± 0,4bc 0,001 

 PMC: peso médio corporal: (peso corporal inicial + peso corporal final) / 2.  
 

O peso médio corporal das corvinas aumentou de um valor inicial de 21,4 g 

para 42,7 g, 37 g, 35,6 g, 34,9 g e 34,1 g em peixes alimentados com as dietas C+, N, 

F, FN e C-, respetivamente, não se verificando, no entanto, diferenças significativas 

entre dietas. Relativamente ao índice de crescimento diário, e apesar de também não 

se observarem diferenças significativas entre os grupos, verificou-se que os peixes 

alimentados com a dieta C+ apresentam um índice de crescimento diário superior. O 

alimento ingerido, bem como a ingestão de azoto e a ingestão lipídica, foram 

significativamente maiores nos peixes alimentados com a dieta N comparativamente 

às dietas C+, C-, e F. A eficiência alimentar e a taxa de eficiência proteica, foram 

significativamente menores quando as corvinas foram alimentadas com a dieta N do 

que quando alimentadas com a dieta C+.  

Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) das dietas experimentais 

encontram-se descritos na Tabela 3.  
 

Tabela 3 - Coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) das dietas experimentais (%). 

CDA Dietas 
One-
way 

ANOVA 
 C+ C- N F FN p 

Matéria 
seca 64,5 ± 0,4 67,4 ± 0,9 67,8 ± 2,8 69,6 ± 1,4 65,6 ± 1,5 0,097 

Proteína 91,6 ± 0,1 90,1 ± 0,3 89,4 ± 0,8 90,7 ± 1,3 89,0 ± 2,8 0,539 

Lípidos 87,9 ± 0,6 88,1 ± 0,6 88,6 ± 0,9 89,2 ± 1,7 87,6 ± 2,7 0,803 

 

Relativamente à digestibilidade, a inclusão de N. gaditana e F. vesiculosus nas 

dietas para corvina, individualmente ou em conjunto, não influenciou a digestibilidade 

dos lípidos, das proteínas e da matéria-seca. No entanto, em termos absolutos, a dieta 

F foi a que apresentou melhores resultados de digestibilidade quando comparada com 

as restantes dietas com extratos de algas.   
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5. Discussão e Conclusão 
 

Vários estudos demonstraram que a inclusão de pequenas quantidades de 

algas nas dietas (até 10%) tem efeitos positivos no crescimento, na eficiência 

alimentar e na atividade fisiológica dos peixes, mas também na resistência a doenças 

e na capacidade de resposta ao stress (Marques et al., 2019; Peixoto et al., 2016; 

Riveros et al., 2018; Satoh et al., 1987; Valente et al., 2006; Wassef et al., 2005). No 

entanto, outros estudos verificaram que a performance de crescimento dos peixes e 

a eficiência alimentar podem ser prejudicados, principalmente quando os níveis de 

inclusão de algas nas dietas são elevados (15%-30%) (Azaza et al., 2008; Diler et al., 

2007; Walker et al., 2011).  

No presente estudo, à exceção da dieta F, ocorreu mortalidade em todas as 

dietas (7,4% nas dietas C+ e C-; 3,7% nas dietas N e FN), embora estatisticamente 

não se tenham verificado diferenças significativas. A mortalidade ocorrida parece 

estar mais relacionada com o comportamento da corvina em cativeiro do que com as 

características das dietas. De facto, a corvina é uma espécie ainda pouco 

domesticada tentando insistentemente escapar dos tanques de cultivo (Duncan et al., 

2013), o que levou a que algumas corvinas ficassem aprisionadas nas redes de 

proteção colocadas nos tanques, acabando por morrer. 

Apesar de se observarem diferenças significativas na ingestão do alimento e 

consequentemente na ingestão azotada e lipídica, sendo a dieta N a mais ingerida, 

comparativamente às dietas C+, C- e F, a performance de crescimento dos peixes não 

foi afetada. No entanto, em termos absolutos, a dieta N apresentou resultados de 

crescimento (37,0 g) superiores às restantes dietas experimentais (34,1-35,6 g), à 

exceção da dieta C+ (42,7 g). Walker et al. (2011) no seu estudo com bacalhau-do-

Atlântico, aos quais forneceu dietas com a inclusão de uma mistura de microalgas 

(Nannochloropsis spp. e Isochrysis spp.) a 14% e a 28% como substituição da farinha 

de peixe, observou resultados de crescimento inferiores quando comparados com a 

dieta controlo. No entanto, estes resultados eram consequência de uma menor 

ingestão do alimento. Contrariamente, Riveros et al. (2018) verificou no seu estudo 

com salmão-do-Atlântico que os peixes alimentados com uma dieta com 5% de 

incorporação de N. gaditana, demonstravam melhor performance de crescimento que 

os peixes alimentados com a dieta controlo. Peixoto et al. (2016) verificou no seu 

estudo com robalo que o índice de crescimento diário não foi afetado pela inclusão 

nas dietas de Fucus spp. a 2,5% e 7,5%. Este autor, também realizou um estudo com 
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corvina, às quais forneceu dietas com 5% de suplementação de Gracilaria sp. e Alaria 

sp. e verificou que a performance de crescimento não foi afetada (Peixoto et al., 2017). 

Outros estudos com tilápia-do-Nilo e truta arco-íris, verificaram que a performance de 

crescimento dos peixes não sofreu efeitos negativos com a inclusão entre 0,5% e 2%, 

de extratos de macroalgas (Ulva lactuca, Jania rubens, Pterocladia capilácea e 

Laurencia caspica) nas dietas (Ashour et al., 2020; Kiadaliri et al., 2020). Do mesmo 

modo, no presente estudo, apesar de a dieta F apresentar resultados de ingestão 

inferiores, o crescimento dos peixes não foi prejudicado com a inclusão de extratos 

de F. vesiculosus nas dietas. De facto, as macroalgas ao conterem na sua composição 

compostos bioativos e determinados polissacarídeos como alginato, laminarina e 

fucanas (com efeitos anti-tumorais, anticoagulantes, antioxidantes e anti-

inflamatórios), permitem não só um melhor desempenho dos peixes, mas também 

uma melhor qualidade da dieta (Kiadaliri et al., 2020; Kumar et al., 2008; Sajina et al., 

2019; Wassef et al., 2005). No entanto, quando as macroalgas são incorporadas a 

níveis elevados nas dietas, a digestibilidade destas pode ser afetada negativamente, 

devido à presença de fibras (Hua et al., 2019). 

No que respeita à utilização do alimento, a eficiência alimentar e a taxa de 

eficiência proteica registaram valores significativamente superiores quando os peixes 

foram alimentados com a dieta C+, comparativamente à dieta N, registando a dieta C+ 

valores de ingestão de alimento significativamente inferiores. Estes resultados 

poderão estar relacionados com a acumulação de fatores anti-nutricionais presentes 

na dieta N, não só provenientes da microalga N. gaditana, mas também dos 

ingredientes vegetais que se encontram presentes em maior quantidade na dieta N, 

comparativamente à dieta C+ (Sarker et al., 2018). Efetivamente, sendo a corvina uma 

espécie carnívora, utiliza de forma mais eficiente dietas à base de farinha e óleo de 

peixe comparativamente a dietas à base de matérias-primas vegetais (Bostock et al., 

2010; Soler-Vila et al., 2009; Turchini et al., 2019). De facto, tal situação deve-se há 

presença de fatores anti-nutricionais nestas matérias-primas, tais como as fibras que 

diminuem a digestibilidade dos ingredientes vegetais (Francis et al., 2001; Hua et al., 

2019; Soler-Vila et al., 2009).   

Embora sem diferenças estatisticamente significativas, em termos absolutos a 

dieta F conduziu a resultados de eficiência alimentar e proteica inferiores aos obtidos 

com a dieta C+, mas superiores aos obtidos com a dieta C-, sugerindo um efeito 

positivo deste extrato em relação à dieta base (C-). Do mesmo modo, Ashour et al. 

(2020) demonstrou no seu estudo com tilápia-do-Nilo, que a incorporação de uma 

mistura de extratos de macroalgas (Ulva lactuca, Jania rubens, Pterocladia capilácea) 
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a 1,5% e 2%, teve efeitos positivos na performance de crescimento e na utilização do 

alimento comparativamente à dieta controlo (semelhante à dieta C- no presente 

estudo), devido à presença de compostos bioativos com propriedades antioxidantes 

presentes nesta mistura de extratos. No entanto, segundo Soler-Vila et al. (2009), 

alguns anti-nutrientes presentes, principalmente em macroalgas castanhas, como 

lectinas e taninos, podem afetar a utilização da proteína e a digestão do alimento.    

Até ao momento, ainda não foi estudada a incorporação de misturas de 

macroalgas e microalgas em dietas para corvina. No presente estudo, a dieta FN 

apresentou resultados de crescimento semelhantes aos da dieta C+, no entanto, em 

termos absolutos, resultados de eficiência alimentar e proteica inferiores aos dessa 

mesma dieta. Norambuena et al. (2015) incorporou produtos derivados de Ulva spp. 

e Entomoneis spp. em dietas para salmão-do-Atlântico (2,5% e 5% de inclusão) e 

verificou que, comparativamente à dieta controlo, a performance de crescimento, a 

eficiência alimentar e a taxa de eficiência proteica não foram afetadas pela inclusão 

destas algas, quer isoladamente, quer em conjunto.  

Quando comparados com os resultados das dietas N e F, os valores de 

crescimento e da eficiência alimentar e proteica da dieta FN foram semelhantes, o que 

denota que a combinação de extratos não teve qualquer efeito relativamente à 

incorporação das algas nas dietas isoladamente.   

Relativamente à digestibilidade, as dietas F, N e FN apresentaram valores de 

coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da matéria-seca, da proteína e dos 

lípidos semelhantes aos obtidos com a dieta C+, o que nos permite concluir que a 

inclusão dos extratos de algas não interferiu negativamente com a digestibilidade das 

dietas.  

De facto, um estudo realizado com corvina, por Ribeiro et al. (2015), onde 

foram incorporadas farinhas e óleos vegetais nas dietas (41% e 8%, respetivamente) 

em substituição da farinha e/ou do óleo de peixe, demonstrou que CDA da proteína 

para além de ter sido elevado (>92%), não apresentou diferenças significativas entre 

dietas experimentais. Também Valente et al. (2006) demonstrou no seu estudo com 

robalo que os CDAs da proteína e dos lípidos (>91% e >98%, respetivamente) não 

foram afetados pela inclusão de G. cornea e U. rígida, a 5% e a 10% nas dietas. No 

presente estudo, os valores de CDA da proteína das dietas vão ao encontro dos 

resultados observados nos ensaios descritos anteriormente, no entanto os resultados 

de CDA dos lípidos são inferiores. Segundo Pereira et al. (2012), estes resultados de 

CDA dos lípidos tão elevados observados em alguns estudos, podem ser 

consequência de uma superestimativa da digestibilidade resultante do método de 
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colheita das fezes na coluna de água. Relativamente ao CDA da matéria-seca da dieta 

F, quando comparado aos resultados de Pereira et al. (2012) no seu estudo com 

juvenis de truta arco-íris e tilápia-do-Nilo aos quais forneceu dietas com 30% de 

incorporação de macroalgas, os resultados são inferiores no presente estudo. Estes 

resultados vão contra o expectável, visto que a utilização de extratos ao invés da 

macroalga inteira deveria melhorar a digestibilidade das dietas. 
Relativamente à dieta N, um estudo realizado por Sarker et al. (2018) com 

juvenis de tilápia-do-Nilo, aos quais forneceu uma dieta com 30% de inclusão de um 

sub-produto de N. oculata demonstrou resultados de CDA da proteína e dos lípidos 

(aproximadamente 70% e 80%, respetivamente) inferiores aos resultados observados 

no presente estudo para a dieta N, possivelmente devido a uma maior presença de 

fatores anti-nutricionais no sub-produto da microalga. Também num estudo com 

salmão-do-Atlântico, aos quais foram fornecidas dietas com 2,5% e 5% de inclusão 

de um produto derivado de Entomoneis spp., o CDA da proteína foi inferior (83%-85%) 

apesar do CDA dos lípidos (87%-88%) ser muito semelhante ao verificado no presente 

estudo (Norambuena et al., 2015). Pelo contrário, Tibaldi et al. (2015) no seu estudo 

com robalo aos quais forneceu uma dieta com 14% de inclusão de Isochrysis sp., 

apesar de também ter verificado resultados de CDA dos lípidos semelhantes ao 

presente estudo, verificou resultados de CDA da proteína superiores (92,6%).  

No presente estudo os resultados do CDA dos lípidos e da matéria-seca da 

dieta FN foram semelhantes aos resultados verificados por Norambuena et al. (2015) 

no seu estudo com salmão-do-Atlântico aos quais forneceu uma dieta com inclusão 

de produtos derivados de Ulva spp. e Entomoneis spp. (2,5% cada). No entanto, os 

resultados do CDA da proteína foram superiores no presente estudo. Quando 

comparados com os resultados das dietas N e F, os valores de CDA da matéria-seca, 

proteína e lípidos foram semelhantes, o que reforça o já mencionado anteriormente, 

que a combinação de extratos não teve qualquer efeito relativamente à incorporação 

das algas nas dietas isoladamente.   

 Assim, de acordo com o presente estudo, e apesar de nem a performance de 

crescimento das corvinas, nem a digestibilidade das dietas terem sido afetadas 

negativamente por nenhuma das algas utilizadas, a utilização do alimento foi inferior 

com a dieta que continha o extrato da N. gaditana. O extrato de F. vesiculosus 

conduziu a resultados semelhantes ao obtidos com a dieta à base de farinha e óleo 

de peixe, e não foi registada nenhuma vantagem em associar os dois extratos na 

mesma dieta, pelo menos para os níveis de incorporação testados.    
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Desta forma, novos estudos deverão ser realizados com extratos de F. 

vesiculosus incorporados nas dietas em níveis de inclusão superiores aos testados no 

presente trabalho. Adicionalmente, deverão ser investigados os efeitos destes 

extratos de F. vesiculosus na resposta imune e na mitigação dos efeitos de stress 

associados ao cultivo da corvina.     
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