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1. Introdução 

 

Na Fajã de Santo Cristo (38º 37’ N, 27º 55’ W), Ilha de S. Jorge - Açores, coabita 

uma população de amêijoa-boa Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758e outra de 

amêijoa-bicuda (amêijoa-cão; -amarela; -rugosa, etc.) Venerupis aurea (Gmelin, 1791) 

(Fig. 1). Apenas a população de amêijoa-boa, R. decussatus, foi alvo de vários estudos, 

nomeadamente no que se refere às condições ambientais e ecológicas da laguna 

(Santos, 1985; Santos, & Martins, 1987; Fonseca et al., 1995), e também sobre a 

abundância e o crescimento da população (Santos, & Martins, 1987; Santos et al.,1989). 

Outros estudos abordaram a conservação da laguna e da própria fajã (e.g. Morton & 

Tristão, 1993). Comparativamente, a amêijoa-bicuda  é menor que a amêijoa-boa e a sua 

concha mais lisa e frágil. Aparece em várias tonalidades e com estrias em zigzag de 

branco, cinzento, preto, castanho (Fig. 1). O seu sabor é delicado e suave, com um 

tamanho máximo de 5cm e com uma dimensão média entre 2,5 e 3,5cm. 

 

 

 

 

Estes organismos têm requisitos ecológicos muito particulares, não sobrevivendo 

em condições de forte hidrodinamismo, nem em todos os tipos de substrato marinho. 

Estas particularidades ecológicas condicionam a distribuição geográfica da espécie, que 

nos Açores apenas ocorre, com potencial económico, na Fajã do Santo Cristo, Ilha de 

São Jorge (Fig. 2). Apenas 15% da área da laguna da Caldeira de Santo Cristo é 

apropriada para exploração de amêijoas e em alguns locais a densidade pode chegar a 

400 indivíduos/m2 (Morton & Tristão, 1993; Jordaens et al., 2000). Em termos geológicos, 

esta Fajã foi classificada por Borges (2003) como costa de movimento de massa de 

vertente e sistema lagunar com barreira (Fig. 3 a). Estas costas têm particular interesse 

por terem desenvolvido sistemas lagunares associados, o que faz com que sejam caso 

único no arquipélago, e muito raro em ilhas vulcânicas. São costas de deposição 

marinha, subclasse restinga/laguna. 

A fajã da Caldeira de Santo Cristo apresenta uma área aproximada de 28 ha, sendo 

cerca de metade desta área constituída por detritos resultantes das derrocadas de uma 

Figura 1. Amêijoa-bicuda. 
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encosta. (Borges, 2003). A laguna apresenta 740 m de comprimento, 103 m de largura 

média acima do nível médio do mar, tendo de superfície e de volume, respectivamente, 

75900 m2 e 137000 m3. A profundidade média ronda os 3,6 m.  

A barreira é composta por um aglomerado de cascalheira formada por balastros de 

basalto e balastros vesiculares de escória basáltica (Borges, 2003). Na porção interna 

submersa da barreira, os interstícios da cascalheira são preenchidos por uma diversidade 

de esponjas (Fig. 3 b). Esta comunidade de organismos filtradores depende de um fluxo 

de água rica em alimento particulado, que ocorre por percolação (Borges, 2003) durante 

a vazante e enchente entre a laguna e o oceano. A 

temperatura da água oscila entre 14-24ºC (Borges, 

2003). 

Os sedimentos mais finos estão ausentes da 

laguna devido ao hidrodinamismo que promove a 

sua remoção ainda em suspensão. Os fundos da 

laguna alternam entre areia cascalhenta e silte 

grosseiro (Borges, 2003, Fig 3 e). 

Os ambientes óptimos para o cultivo de 

amêijoas são caracterizados por áreas de água com 

3,6 metros de profundidade média (Ramón et al., 

2005), com correntes de água entre 0.1-0.3 m/s, os 

fundos arenosos são mais adequados que os fundos de vaza, tanto para o 

assentamento, crescimento e tamanho máximo atingido (Vincenzi, 2006). Existe uma 

relação inversa entre o conteúdo em silte e a taxa de crescimento de amêijoas. Como 

referido, na laguna da Caldeira de S. Cristo, o sedimento é maioritariamente composto 

por areia média, areia cascalhenta (Fig. 3 f) e silte grosseiro, o mínimo na classe 

dimensional dos sedimentos (Borges, 2003). Nos locais de produção de bivalves, 

localizados em rias onde ocorre a acumulação de sedimentos finos, normalmente é 

adicionado cascalho e areia, de forma a permitir a oxigenação dos fundos e a protecção 

contra predadores (Cigarría & Fernández, 2000). Actualmente metade da área da laguna 

está coberta por algas que entram pelo canal e depositam-se no fundo, criando 

ambientes anóxicos inadequados para o desenvolvimento de amêijoas. 

A amêijoa constituiu, durante anos, um complemento da dieta de Inverno para quem 

vivia na Fajã. Nos dias de hoje, é utilizada como uma forma de obter rendimentos ou 

como atracção gastronómica, sendo vendida a preços elevados, podendo atingir valores 

de 20 euros por quilo na venda à restauração.  

Apesar da inexistência de um verdadeiro centro urbano (apenas uma pequena 

população) e de não haver acesso a veículos automóveis, verifica-se nesta Caldeira uma 

Figura 2. Laguna da Caldeira de S. 
Cristo. 
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periódica afluência de turistas e praticantes de surf. Devido à elevada atractibilidade 

económica das amêijoas (Bella et al., 2009), existem apanhadores que em apneia ou 

recorrendo a equipamento de mergulho autónomo cuja actividade exerce uma pressão 

sobre a Fajã e sobre as amêijoas (Fig. 4) (Ferraz. et al., 2004).  

As sucessivas alterações na laguna (Borges, 2003) associadas a uma exploração 

pouco cuidada que não respeita as disposições implementadas pelas portarias n.º 63/89 

(29 de Agosto) e n.º 23/92 (14 de Maio) que situam o período de defeso da amêijoa entre 

15 Maio e 15 de Agosto, estão a levar a uma aparente diminuição de efectivos das 

populações de amêijoas na Fajã da Caldeira de S. Cristo (DGPA, 2007). Os indivíduos 

maiores já são raros nas margens, podendo apenas ser encontrados em algumas zonas  

 

 
Figura 3. Aspectos da laguna da Caldeira de Santo Cristo: a) muralha e canal da laguna; b) 

esponjas; c) fundo coberto de algas; d) ambiente anóxico debaixo do coberto de algas; e) 

fundo de areia; f) fundo de areia cascalhenta. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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da laguna a uma maior profundidade. Nos últimos anos, a produtividade de amêijoas 

(Tab. 1) em S. Jorge decresceu claramente devido à falta de recrutamento e sobrepesca 

(DGPA, 2007). 

A amêijoa-bicuda é uma importante espécie comercial em Itália (Bella et al , 

2009), em Portugal continental (DGPA, 2007), na Região Autónoma dos Açores, em 

França (François, 1998) e no Egipto (canal Suez). Neste último local a população tem 

diminuído drasticamente (Kandeel, 2008). 

O futuro tanto da laguna, como das populações de amêijoa, é, assim, incerto.  

 

 

Tabela 1. Dados das estimativas de desembarque e da produção aquícula de amêijoas 

em Portugal entre 2003 e 2007 (amêijoa–boa e amêijoa-macha)* (dados DGPA).  

 

 

O presente estudo, enquadrado no projecto: “Estudo da viabilidade de produção de 

Tapes decussatus (Linnaeus, 1738) em aquacultura intensiva” da responsabilidade da 

Doutora Ana I. Neto e financiado pela Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, Açores, 

surge como um meio de encontrar uma solução para a manutenção dos efectivos 

populacionais de amêijoa V. aurea na Fajã da Caldeira, através da produção de juvenis  

 

 

    2003 2004 2005 2006 2007 

Continente tonelada 824,2 347,7 916,4 798,4 551,2 

 euro/kg 1,79 2,89 2,01 2,65 2,94 

 (aquacultura) tonelada 3094,4 * 2011,0 1646,8 2334,9   

Açores tonelada 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 

 euro/kg 13,15 15,66 16,15 17,7 16,24 

Figura 4. Aspectos da Caldeira de S. Cristo: a) trilho de acesso; b) turismo; c) apanha da 
amêijoa. 

a) c) b) 
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em maternidade. O potencial aquícola da amêijoa bicuda, visando o repovoamento, 

representa uma alternativa em termos económicos e sociais. Este tipo de produção é 

largamente efectuado a nível mundial com várias espécies de moluscos bivalves e é de 

extrema importância sob o ponto de vista de repovoamento, pois permite a reposição de 

stocks de juvenis.  

Assim, como objectivos específicos, pretendeu-se avaliar a resposta à estimulação 

da postura em V. aurea e o efeito da densidade larvar na viabilidade dos cultivos. 

A classificação taxonómica da amêijoa bicuda tratada neste trabalho vem de 

acordo com (Fischer et al., 1981; Helm et al., 2004; Gofas, 2009): Classe – Bivalvia; 

Subclasse Heterodonta; Infraclasse Euheterodonta; Ordem Euterodonta incertidade sedis 

ou Conchifera; Superfamilia Veneroidea; Familia Veneridae; Género Venerupis; Espécie 

Venerupis áurea. 

 

 

1.1 Biologia da espécie Venerupis aurea  

 

O filo Mollusca apresenta seis classes, sendo uma delas a classe Bivalvia que 

apresenta elevada diversidade, cerca 20 000 espécies (Fischer et al., 1981.) A maioria 

dos bivalves é marinha. Compreendem organismos com poucos milímetros até mais de 

um metro, como no caso da Tridacna gigante. (Helm et al., 2004; Moore,  2006). 

Os Venerídeos, a maior família de bivalves com aproximadamente 800 espécies, 

representam o grupo menos compreendido e definido, apesar de incluírem algumas das 

espécies mais importantes a nível comercial e de maior abundância. (Mikkelsen et al, 

2006). 

Nos bivalves, o corpo mole é comprimido lateralmente entre duas valvas e pode 

ficar totalmente ou parcialmente encerrado na concha. As valvas são compostas, 

maioritariamente, de carbonato de cálcio, apresentando duas ou mais camadas: (do 

interior para o exterior) camada nacarizada (madre-pérola), a camada resultante da 

deposição sucessiva em camadas de cristais de calcite e aragonite que forma a maioria 

da concha e o perióstio de exterior, origem proteica que apresenta as colorações e 

protege o carbonato de cálcio da acção do ácido carbónico e da abrasão. As espécies 

destes organismos apresentam uma grande variedade de formas e cores (Helm et al., 

2004; Moore, 2006). 

As brânquias (ou quetenidios) (Fig. 5) são órgãos bem desenvolvidos com 

elaborados canais ciliados, com função respiratória e alimentar. A cabeça e restantes 

órgãos sensoriais associados estão ausentes, assim como a rádula, sendo a alimentação 

assistida pelos palpos labiais. Anatomicamente, distinguem-se a zona dorsal junto ao 
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ligamento da charneira, na região oposta a região ventral (Moore, 2006; Helm et al., 

2004). 

Após a remoção das valvas, é possível observar uma membrana, o manto, que 

cobre todo o indivíduo e é espessada nos bordos. O manto tem como funções: secreção 

da concha; órgão sensorial que pode iniciar o encerramento das valvas quando o 

ambiente não é favorável; controlar a entrada de água para a cavidade paleal; apresenta 

actividade respiratória, atendendo à sua relação superfície volume (Helm et al., 2004; 

Moore, 2006). 

Os músculos são extremamente desenvolvidos. No caso das amêijoas e 

mexilhões, existe um par de músculos adutores (posterior e anterior) que ligam as faces 

interiores das valvas. Estes músculos operam fechando as valvas, ou seja, no sentido 

oposto á força do ligamento da charneira que 

faz com que as valvas se afastem (Helm et al., 

2004; Moore, 2006). 

Na base da massa visceral, na região 

anterior-ventral, localiza-se o pé. No caso das 

amêijoas, o pé é um órgão bem desenvolvido, 

destinado a escavar e ancorar o animal no 

sedimento.  

As larvas planctónicas são capazes de 

nadar, conferindo-lhes grande capacidade de 

disseminação. Após a metamorfose, as larvas 

pediveligeras dispõem de um pé que 

desempenha funções de reconhecimento de 

substratos e locomoção. Os juvenis movem-

se, estendendo o pé, fixando a ponta por 

acção de uma ventosa e retraindo o pé 

puxando o corpo para diante (para trás)  

(Helm et al., 2004;  Moore, 2006). 

Na zona mediana do pé, existe a abertura da glândula bissal, por onde o animal 

segrega uma rede filamentosa elástica designada de bisso, através da qual o animal fica 

fixo ao substrato. Esta característica é bastante evidente nos mexilões e nas 

pediveligeras de amêijoa-boa (R. deccussatus, Linné) e de amêijoa-bicuda (V. aurea). 

(Helm et al., 2004; Moore, 2006). 

Os bivalves são organismos filtradores e usam as suas brânquias para retirar 

alimento particulado em suspensão na coluna de água, principalmente fitoplâncton, 

conduzindo-o para os palpos labiais que rodeiam a boca. Estes organismos possuem a 

Figura 5. Fotografia microscópica de 
juvenil onde pode ver-se as brânquias 
através das valvas. 
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habilidade de seleccionar as partículas da água que são passadas para a boca. As 

pseudofeses são massas alimentares ligadas por muco que chegam à boca e são 

descartadas pelos palpos. O aparelho digestivo é composto por um pequeno esófago que 

liga a boca ao estômago onde se encontra uma pequena estrutura de consistência 

gelatinosa e coloração amarelada, denominada estilete cristalino, cuja função é misturar 

o bolo alimentar e libertar enzimas, auxiliando a digestão. O estômago, por sua vez, liga a 

divertículos digestivos rodeados pela glândula digestiva que é possível observar na 

porção superior do corpo como uma massa escura de tecido. Do compartimento 

estomacal deriva o intestino, bastante enrolado que se distribui pela gônada e parte do 

pé, terminando no ânus. A digestão é maioritariamente intracelular. (Helm et al., 2004; 

Moore, 2006). 

O sistema circulatório nos bivalves é simples, porém difícil de localizar. O coração 

localiza-se na região dorsal, dentro de um saco transparente - o pericárdio - e é composto 

por duas aurículas irregulares e um ventrículo. Uma aorta anterior e posterior transporta o 

sangue para todas as partes do corpo. O sistema venoso é composto por uma série de 

seios que conduzem a hemolinfa de volta ao coração. O sangue, ao contrário dos 

vertebrados, apresenta como elemento metálico, responsável pelo transporte do 

oxigénio, o cobre, sendo que, por vezes, este elemento pode ser concentrado acima da à 

concentração disponível do meio ambiente. Uma evidência deste fenómeno ocorre em 

algumas populações de ostras a jusante de rios que transportam poluição resultante da 

actividade mineira (Helm et al., 2004). 

O sistema nervoso é composto por três pares de gânglios (cerebral, do pé e 

visceral) ligados entre si. São igualmente difíceis de localizar. ( Helm et al., 2004). 

Os bivalves podem ser hermafroditas (monoicos) ou apresentar sexos separados 

(diócos). O hermafroditismo protândrico pode ocorrer em bivalves. No caso particular das 

espécies de amêijoa-boa e ameijoa-bicuda, os sexos são separados e a gónada ocupa a 

maior parte da massa visceral. A identificação do sexo é realizada recorrendo a exame 

microscópico da gónada.  Em determinadas espécies, ocorre uma predominância de 

machos em exemplares de menores dimensões, indicando que os machos se 

desenvolvem primeiro que as fêmeas ou que os indivíduos se desenvolvem primeiro 

como macho e depois mudam para fêmeas assim que ficam maiores. ( Helm et al.,  

2004). 

Na maioria dos bivalves, a maturidade sexual depende mais do tamanho do que 

da idade do indivíduo. O tamanho necessário para atingir a maturidade sexual depende 

da espécie e da origem geográfica da espécie. A produção de esperma e de óvulos, é 

dependente do tamanho do indivíduo, da temperatura da água, da qualidade e 

quantidade de alimento fornecido aos reprodutores.  
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Os gâmetas são libertados directamente para o meio externo, onde ocorre a 

fecundação. Existem vários métodos para averiguar se os indivíduos estão prontos a 

realizar a postura. O método mais preciso consiste em realizar preparações histológicas 

da gônada. Todavia, este método é demorado, dispendioso e requer o sacrifício de 

alguns animais. A observação microscópica de uma amostra da gônada é um método 

alternativo. Normalmente, é seguida uma rotina em maternidades de bivalves para 

acondicionar os reprodutores até atigirem a maturação da gônada. Com prática, é 

possível identificar, através da observação macroscópica da gônada, se os indivíduos 

estão prontos a desovar. Os bivalves, que chegam à maturidade sexual pela primeira 

vez, produzem um limitado número de ovócitos e nem todos são viáveis. Ao longo de 

sucessivas desovas aumenta a fertilidade e a fecundidade (Helm et al.,  2004). 

 

 

1.2 Produção de juvenis em cativeiro 

 

A engorda de amêijoa no meio natural depende da obtenção de juvenis, através 

do recrutamento natural ou da produção de juvenis em cativeiro (Fig. 6). A produção de 

amêijoa com semente proveniente do meio natural encontra-se dependente das 

flutuações anuais do recrutamento. A produção dependente dos juvenis provenientes de 

unidades de produção não tem este condicionante. 

A produção de semente, de 

determinadas espécies de bivalves em 

maternidades, apresenta inúmeras 

vantagens. As maternidades representam 

uma fonte controlada de produtos, cuja 

obtenção não depende das condições 

climatéricas e das flutuações das populações 

naturais (Beal, 2002; Chen & Lovatelli, 1990; 

Avendano, 1999; Jones, 2006; Magnesen, et 

al., 2006; Rico-Villa et al., 2008; Beal et al., 

2009;). Quando as condições zootécnicas de produção e manutenção das espécies são 

conhecidas com precisão, torna-se possível levar a cabo uma cultura com um controlo 

preciso da dieta e das condições do meio. Desta forma, é possível optimizar as taxas de 

crescimento, os índices de qualidade e o controlo do estado sanitário. Com o controlo das 

condições de cultura, é possível obter juvenis descendentes de reprodutores 

seleccionados com certas características genéticas (Jones, 2006) de interesse, como a 

Figura 6. Juvenis de amêijoa. 
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sobrevivência, o crescimento, a resistência a enfermidades, etc. Contudo, existem alguns 

constrangimentos na produção de juvenis nas unidades de produção. O espaço, o 

fornecimento de água de qualidade com os parâmetros físico-químicos adequados e a 

produção de grandes volumes de alimento (microalgas), representam um elevado esforço 

económico.  

As maternidades, antes de serem construídas, devem atender a um planeamento 

cuidadoso que permita a expansão da produção e diversificação das espécies a produzir. 

Uma maternidade bem planeada, após a sua construção, poupa muito tempo de 

operação e não compromete a sua rentabilidade (Helm et al., 2004). 

 

 

1.3 Produção de alimento (microalgas) 

 

As microalgas unicelulares (fitoplanton) marinhas, a base da cadeia alimentar dos 

oceanos, têm de ser cultivadas para servirem de alimento às várias fases de 

desenvolvimento das amêijoas. (Coutteau, 1996). O cultivo destes microorganismos é 

uma etapa crítica para o sucesso das maternidades e representa 40% do custo de 

produção de juvenis, com 5mm de comprimento. Estes microorganismos desenvolvem-se 

rapidamente através do consumo de dióxido de carbono, de nutrientes e usam a luz 

como fonte de energia, num processo designado de fotossíntese. Em aquacultura, as 

microalgas são cultivadas com água do mar previamente tratada por filtração mecânica, 

U.V., hipoclorito de sódio, etc., de forma a eliminar outros organismos que poderiam 

comprometer a estabilidade e qualidade das culturas. À água tratada é adicionada uma 

solução de nutrientes Guillard’s F/2 (Kungvankij, 1988; Helm et al., 2004). 

 

Tabela 2. Nutrientes da solução Guillard’s F/2 para a preparação dos meios de cultura. 

Macronutrientes Micronutrientes Vitaminas 

NaNO3 FeCl3 6H2O Na2MoO4 2H2O Tiamina HCl (vit. B1) 

NaH2PO4 H2O Na2EDTA 2H2O CoCl2 6H2O Biotina (vit. H) 

Na2SiO3 9H2O CuSO4 5H2O MnCl2 4H2O Cianocobalamina (vit. B12) 

  ZnSO4 7H2O Na2MoO4 .2H2O  
 

Após a inoculação de um meio nutritivo com uma determinada espécie de 

microalga, a cultura desenvolve-se em quatro fases distintas (Fig.7). À fase de latência, 

resultante da adaptação das microalgas ao novo meio, segue-se um período de rápido 

crescimento – fase exponencial. Posteriormente, ocorre a desaceleração da taxa de 

divisão e inicia-se a fase logarítmica. Quando os efectivos da população se mantêm 

constantes, designa-se por fase estacionária. Após a fase estacionária, ocorre 
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inevitavelmente a senescência ou declínio da cultura, sendo a taxa de mortalidade 

superior à taxa de reprodução. Para determinar a densidade celular das culturas de 

microalgas, recorre-se a espectofotómetros, flurómetros, hemocitómetros e contadores 

de partículas. Estas contagens são 

fundamentais para avaliar o estado de 

desenvolvimento de uma cultura ou para o 

cálculo de rações. (Chen & Lovatelli, 1990; 

Helm et al., 2004). 

A contaminação das culturas com 

bactérias, protozoários e outras espécies 

de microalgas é o maior desafio na 

manutenção de culturas puras de 

microalgas. A correcta aplicação das 

práticas de maneio para a manutenção e 

propagação de culturas axénicas é 

determinante e requer uma atenção 

constante. Os vectores mais comuns de contaminação são os meios de cultivo, as 

culturas de arranque, recipientes de cultivo. (Coutteau, 1996) 

Os cultivos de microalgas axénicas são mantidos em tubos de ensaio e em caixas 

de Petri, sendo utilizadas para providenciar linhas de culturas iniciais ou culturas de 

arranque, quando necessário. Estas culturas designadas por culturas de stock (Fig. 8) 

devem ser preservadas em ambientes mais frios e com menor intensidade luminosa para 

evitar o rápido crescimento, preservando as culturas nas melhores condições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensalmente, é necessário fazer subculturas das culturas de stock para a 

manutenção do vigor da população de microalga. Todos os esforços devem ser 

conduzidos de forma a preservar as culturas de stock e arranque livres de contaminantes. 

Fig. 7 Curva típica de crescimento de 
microalgas em sistema fechado (Helm et al, 
2004). 

Figura 8 Culturas de arranque e culturas finais. 
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Os utensílios, recipientes e meios de cultivo são esterilizados normalmente por acção do 

calor húmido num autoclave. (Helm et al., 2004).  

As culturas de arranque são mantidas em frascos de 100ml e de 500ml e servem 

para inocular as culturas finais (Fig. 8). De forma a acelerar o seu crescimento, as 

culturas de arranque são desenvolvidas entre 18 e 22ºC, podendo ser arejadas por uma 

mistura de ar e dióxido de carbono. Tanto as culturas de stock e de arranque, como as 

culturas finais podem ser iluminadas por lâmpadas fluorescentes ou por luz natural. 

Nem todas as espécies de microalgas são indicadas para a produção de 

organismos filtradores como os bivalves. As espécies são seleccionadas em função do 

seu potencial produtivo, tamanho celular, digestibilidade e valor nutritivo (Coutteau, 

1996). As diatomaceas Chaetoceros gracilis, C. calcitrans, Phaeodactylum tricornutum, 

Skeletonema costatum e Thalassiosira pseudonana e as flageladas Isochrysis galbana, 

Tetraselmis suecica e Pavlova lutherii configuram no conjunto das espécies amplamente 

utilizadas na alimentação dos diferentes estados de desenvolvimento dos bivalves. 

(Coutteau, 1996; Helm et al., 2004). 

As espécies C. gracilis e a I. galbana são frequentemente utilizadas em 

aquacultura e são consideradas das melhores microalgas em nutrição de larvas de 

bivalves dado que apresentam uma elevada proporção de lípidos. (Cho et al., 2002; Helm 

et al., 2004; Júnior et al., 2007). 

 

 

1.4 Acondicionamento de reprodutores e indução da desova 

 
O período de desova das populações naturais varia com a espécie e com a 

localização geográfica ( Helm et al.,  2004; Matias, 2008). A libertação dos gâmetas pode 

ser desencadeada por vários factores ambientais como: temperatura, estímulos físico-

químicos, correntes de água ou uma combinação de vários factores. Ocasionalmente, a 

postura pode não ocorrer nalguns anos, particularmente em zonas temperadas. Nestes 

casos, a gónada pode manter-se madura até ao ano seguinte. (Helm et al., 2004; Moore, 

2006). 

O acondicionamento de reprodutores visando a aceleração da gametogénese em 

maternidades é determinante para a obtenção de larvas (Fig. 9). Com a manutenção dos 

reprodutores, em temperaturas mais elevadas e com dietas apropriadas, é possível 

acelerar a sua maturidade sexual. Desta forma, as maternidades podem estender o 

período de produção, contornando o breve período de maturação dos adultos na 

natureza. Assim, existe a clara vantagem em produzir semente no inicio do ano, muitas 

vezes vários meses antes dos indivíduos realizarem posturas na natureza. 
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A semente, produzida nestas condições, dispõe de um período de máximo 

crescimento, chegando ao primeiro Inverno com maior tamanho e maior resistência a 

baixas temperatura Helm et al., 2004).  

 

 

 

A produção de juvenis de qualidade beneficia de uma selecção prévia de reprodutores 

com determinadas características de interesse, 

nomeadamente adaptação às condições artificiais e 

resistência a doenças, assim como para efeito de 

mercado, reproduzindo indivíduos com um aspecto 

pretendido. Actualmente, existe a procura de 

reprodutores triploides para efeitos de aumento da 

produtividade dos cultivos de bivalves. Normalmente, os 

reprodutores não devem exceder 40 mm de comprimento 

(FAO, 2005-2010) e podem ser acondicionados 

sucessivas vezes para a emissão de gâmetas. A 

população de reprodutores é acondicionada durante 

períodos superiores a três semanas, à temperatura na 

ordem dos 20ºC (Fig. 10). A alimentação, constituída por 

um conjunto de microalgas, é fornecida de forma regular e 

periódica durante a gametogênese. (Helm et al.,  2004; 

Delgado et al., 2004; Delgado & Camacho, 2005).  

Figura 9. Esquema do cultivo de amêijoas. 

Figura 10. Acondicionamento 
de reprodutores. 
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A maturação sexual dos bivalves, está associada a uma evolução da gónada que 

reside no aumento da quantidade lipídica total, onde os fosfolípidos (57-83% do total de 

lípidos) e os triglicerois (0 – 18,8% do total de lípidos) representam a maior fracção. A 

acumulação de lípidos está directamente associada com a nutrição (Delgado et al., 

2004). 

O acondicionamento dos reprodutores visa promover a sincronia do 

desenvolvimento gonadossomático dos adultos. As populações de reprodutores são 

mantidas em densidades mínimas, com elevadas taxas de renovação de água, 

alimentadas frequentemente com culturas de microalgas no pico do crescimento 

exponencial. Os reprodutores podem ser originários de uma geração já obtida em 

cativeiro, seleccionada segundo as características de interesse como a taxa de 

crescimento, o formato e cor da concha. O acondicionamento pode ser realizado tanto 

em sistemas semi-fechados, como em sistemas recirculados que apresentam a 

vantagem de preservar o alimento fornecido dentro do sistema. No sistema recirculado, a 

densidade de acondicionamento não deve ultrapassar as duas a três gramas de peso 

total por litro e o volume total de água deve ser substituído uma a duas vezes por 

semana. A ração é fornecida em massa correspondente a 3% do peso seco dos tecidos 

dos adultos em peso seco de alga por dia. (Helm et al., 2004). 

O tempo necessário de acondicionamento depende da espécie, da condição 

inicial dos indivíduos e da fase de maturação das gónadas. O sistema e o maneio são 

determinantes, nomeadamente a temperatura, dieta e ração. Com o fornecimento 

adequado de comida, os bivalves dos ambientes temperados necessitam entre 350 – 650 

ºC/dias, desde o início do acondicionamento, até atingirem a fase de postura (Helm et al., 

2004; FAO, 2005-2010) 

A emissão de gâmetas é estimulada por choques térmicos em banhos, de vários 

minutos, com 10ºC de amplitude térmica. No caso particular das amêijoas, não é possível 

escarificar os exemplares para a obtenção dos ovócitos. Os ovócitos necessitam de 

passar pelos ovioductos para maturarem de forma a obter sucesso na fertilização. 

Geralmente, esta sucessão de choques térmicos é interrompida ao fim de 2 a 3 horas. Os 

adultos podem iniciar a libertação de gâmetas, tanto na fase fria, como na fase quente. 

No entanto, ocorre normalmente na fase quente, sendo os machos os primeiros a 

desovar. É possível observar a libertação de gâmetas através da observação do sifão 

exalante, mais afastado da charneira (Helm et al., 2004). Para a colheita dos gâmetas, os 

indivíduos são isolados em pequenos contentores. 

 

1.5 Fertilização, metamorfose e assentamento de larvas  
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A fertilização é realizada pela adição de esperma de vários machos na proporção 

de 10 espermatozóides por ovócito (Fig 11). Os ovócitos dos bivalves sofrem uma divisão 

por meiose, antes da fusão dos pró-núcleos das células masculinas e femininas que 

terminam, formando um zigoto. Após a fecundação, é possível observar dois (ou um) 

corpos polares indicadores do sucesso da fertilização. O desenvolvimento embrionário  

 

 

 

inicia-se 30 minutos após a fertilização, por divisão das células. Os ovos são mais densos 

que a água, afundando onde continuam a divisão celular, passando pela fase de blástula, 

gástrula nas primeiras 24h. A formação de uma larva nadante, denominada trocófora, 

ocorre entre as 24 e as 36 horas. As trocóforas apresentam a forma oval e deslocam-se 

por acção dos cílios e por um longo flagelo apical (Helm et al., 2004). As larvas velígeras 

das amêijoas surgem dentro do período 48 horas e devem ser alimentadas diariamente, 

com microalgas de tamanho apropriado, logo após o surgimento do velum (FAO, 2005-

2010). 

Na fase seguinte, as larvas velígeras assumem o formato de "D" (Protoconcha I), 

passando a designar-se por larva D. Estas larvas apresentam duas valvas, um sistema 

digestivo completo e um órgão chamado de velum. O velum é ciliado no bordo exterior e 

pode ser encerrado nas valvas. Quando o velum é estendido para o exterior permite que 

as larvas nadem, mantendo-se na coluna de água e alimentam-se de alimento 

particulado (Helm et al., 2004). Numa semana de desenvolvimento, as larvas 

Figura 11. Fertilização de amêijoa bicuda. 
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desenvolvem o umbo, uma protuberância na zona da charneira (Protoconcha II) A 

duração da fase larvar varia entre 18 e 30 dia e é dependente da espécie e da 

temperatura do meio (Helm et al., 2004).   

Assim que as larvas começam a atingir a maturidade, vão diminuindo a actividade 

planctônica, e sofrem modificações morfológicas, como o aparecimento de uma mancha 

ocular em algumas espécies, de brânquias rudimentares e do pé. Nesta altura, passam a 

denominar-se pedivéligeras (Fig.12) e iniciam a procura por um substrato ideal para se 

fixarem, rastejando pelo fundo, pela acção do pé. Assim que se fixam, sofrem uma 

metamorfose, assumindo a forma definitiva de amêijoa, deixando o modo de vida 

planctónico para o modo de vida bêntico.   

 

 

 

 

As larvas pelágicas de bivalves são altamente sensíveis às condições ambientais 

(Jones, 2006). A temperatura, salinidade, dieta e densidade de cultivo afectam o 

crescimento larvar e determinam as técnicas a aplicar no seu cultivo (Liu et al., 2006; Yan 

et al,. 2006; Rico-Villa et al., 2008).    

A densidade de cultivo larvar é uma variável determinante em unidades de 

produção de juvenis e é facilmente manipulável numa maternidade Liu et al., 2006, 

Magnesen et al., 2006 Yan, et al., 2006; Rico-Villa et al., 2008). O efeito da densidade de 

cultivo no crescimento e sobrevivência é um importante factor que influencia a 

competição intra-especifica por espaço e por comida em bivalves produzidos em 

Figura 12. Pediveligeras umbuladas. 
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laboratório (Taylor et al., 1997; Liu et al., 2006; Yan et al., 2006; Mazón-Suástegui et al., 

2008).  

Na cultura larvar, as microalgas desempenham as seguintes funções: fornecer 

nutrientes, desintoxicar o meio de cultura larvar assimilando e neutralizando elementos 

prejudiciais; secretar elementos metabólicos que promovem o desenvolvimento larvar 

(Kungvankij, 1988; Coutteau, 1996). 

 

 

1.6 Crescimento e sobrevivência de juvenis  

 
Normalmente, a semente é comercializada com tamanhos entre 1 e 2mm. A 

semente produzida, ao chegar a um determinado tamanho, requer volumes relativamente 

grandes de água e alimento que comportam implicações económicas exponenciais 

limitando a eficiência de um sistema intensivo. As maternidades de bivalves podem ser 

precedidas por uma fase de pré-engorda (“nurseries”), antes da engorda. Os sistemas de 

pré-engorda mais eficientes são os sistemas “upwelling”, colocados em lagunas ou lagos 

criados para o efeito, em terrenos com cotas próximas das do nível do mar. Os sistemas 

de pré-engorda podem ser flutuantes e operam de forma semelhante às instalações em 

terra. (Helm et al., 2004).  

 A sobrevivência de juvenis de amêijoas depende essencialmente das reservas 

energéticas nas larvas, ronda 10 a 20% e ocorre essencialmente nas duas primeiras 

semanas de vida (Helm et al.,  2004). 

Na fase de pré-engorda, a fim de ser minimamente rentável, os juvenis devem ser 

mantidos a uma densidade inferior a 200g por metro cúbico de água. A partir de 

determinado valor, a taxa de crescimento diminui drasticamente em função da densidade 

de cultivo. Normalmente, os juvenis são mantidos em condições controladas até 

atingirem 2 a 3 mm, sendo, posteriormente, transferidos para sistemas de pré-engorda 

exteriores. 

Um princípio básico da pré-engorda no exterior consiste em utilizar um fluxo 

contínuo, utilizando água naturalmente rica em microalgas que serve de alimento aos 

juvenis.  

 

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Produção de microalgas 
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O cultivo de microalgas, cedidas pelo Aquário Vasco da Gama, Centro de cultivos 

Marinhos de Ribadeo e IGAFA (Illa de Arousa), foi realizado a partir de culturas de stock 

axénicas, mantidas em tubos de 40 ml de volume e/ou em caixas de Petri. Das culturas 

stock, inocularam-se culturas de 1 l que por sua vez serviram para inocular mangas de 

polietileno de 40L e um fotobiorreactor experimental de 55L. Nas culturas de microalgas 

foi utilizada água salgada filtrada a 1µm e esterilizada por ultra-violetas. O meio de cultura 

utilizado foi o meio Guillard’s F/2 para a Isochrysis galbana e F/2+Si para a espécie de 

diatomáceas Chaetoceros gracilis (Guillard, 1974). As culturas foram mantidas sob 

iluminação e aerificação constante.   

 

 

2.2 Acondicionamento de reprodutores e indução da postura 

 

Os progenitores de V. Aurea provenientes da Fajã de Santo Cristo, Ilha de São 

Jorge, nos Açores foram capturados a dois metros de profundidade recorrendo a uma 

pequena enchada e posteriormente transportados para o laboratório e devidamente 

estabulados. No laboratório deu-se início ao acondicionamento dos progenitores que teve 

como objectivos a adaptação às condições laboratoriais e a criação de condições 

adequadas para que a gametogénese fosse acelerada. Assim, os progenitores foram 

acondicionados por um período de 3 semanas, num sistema fechado. Durante o 

acondicionamento foram removidos os indivíduos mortos e no fim foi calculada a taxa de 

mortalidade. A água do mar foi renovada na totalidade uma vez por semana e mantida a 

uma temperatura de 20±1 ºC. Os reprodutores foram alimentados 3 vezes ao dia com 

uma dieta mista constituída por Isochrysis galbana e Chaetoceros gracilis na proporção 

(1:1), a uma concentração de 5x108cel/ind/dia. 

Após o período de 

condicionamento, uma amostra de 

reprodutores de amêijoas (n=46; 

>30mm) foi retirada do tanque de 

reprodutores, escovada de forma a 

remover detritos e epífitos das 

conchas. Estas foram colocadas nos 

tanques de fundo preto. (Fig 13).  A 

existência de um fundo preto na 

indução da postura permite uma 

detecção mais eficaz da emissão Figura 13. Indução da postura. 
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de gâmetas por parte dos reprodutores. A postura foi induzida por choque térmico, sendo 

os indivíduos sujeitos a ciclos de 30 minutos com a água a temperaturas entre 15 º e 25 

ºC. Encheu-se o tanque com água salgada a 15ºC, adicionam-se os indivíduos e 

introduziu-se uma pequena porção de microalgas, de forma a estimular o comportamento 

filtrador destes organismos. Após 30 a 40 minutos, a água foi substituída com água à 

temperatura de 25ºC e com nova adição de microalgas. Esta água foi substituída 

novamente com água salgada a 15ºC após o mesmo período de tempo. Este processo foi 

repetido até ocorrer a libertação dos gâmetas (Helm, et al 2004). 

Assim que os indivíduos iniciaram a postura, foram transferidos para pequenos 

recipientes individuais cheios de água salgada a 20º C filtrada por conjunto de filtros até 

1µm de porosidade e por um filtro de UV, onde continuavam a emitir os gâmetas.  

Uma amostra da suspensão dos produtos sexuais de cada indivíduo foi colhida e 

observada ao microscópio para identificação do sexo. Sempre que ocorria uma elevada 

densidade de ovócitos, a fêmea era recolocada em novo recipiente com água salgada 

filtrada por conjunto de filtros até 1µm de porosidade e por um filtro de UV, de forma a 

manter o fluxo de emissão. No final da resposta à estimulação da postura, e de forma a 

avaliar a resposta à estimulação da postura, foram quantificados os machos e fêmeas 

que responderam à indução.                 

Os ovócitos de cada fêmea foram crivados por um conjunto de crivos com 

malhagens sucessivamente menores: 125, 64, 41, 20 µm de forma a separar 

aglomerados de ovos. A fim de se avaliar o número de ovos emitidos por fêmea, 

colheram-se 3 amostras de 1 ml da suspensão de ovócitos. De forma a facilitar a 

dispersão dos ovos na coluna de água foi utilizado um agitador e as amostras foram 

colocadas numa câmara de contagem de 1 ml (Fig. 14. a). Dado que o numero de 

fêmeas que responderam à estimulação foi elevado, criando algumas dificuldades em 

termos temporais de execução e avaliação de determinados parâmetros, podendo 

inclusive levar à obtenção de resultados erróneos foram seleccionadas somente 6 

fêmeas que emitiram e que apresentavam um comprimento superior a 30mm. 

Dos ovócitos de cada uma das fêmeas utilizadas para a estimativa do número de  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. a) câmara de contagem; b)  espermatozóides de amêijoa-bicuda  

b) a) 
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ovócitos emitidos, foi retirada uma amostra que se fixou em formol, neutralizado a 

4% para posterior avaliação do diâmetro ovocitário.   

Posteriormente, os ovócitos provenientes das 6 fêmeas seleccionadas foram 

fecundados com a mistura de esperma de todos os machos que emitiram (Fig. 14. b) na 

proporção de 10 espermatozóides/óvulo. Uma hora após a junção dos espermatozóides, 

foi avaliada a taxa de fecundação. Este processo foi efectuado em três amostras, através 

da contagem do número de ovos fecundados, ao microscópio óptico, sendo considerados 

fecundados aqueles que estavam em divisão ou que apresentam corpo polar. Os ovos 

fecundados foram colocados a incubar a 20ºC, em quadruplicado em tanques de fibra de 

vidro de 50l, três dos quais com água do mar filtrada por um conjunto de filtros, até 1µm 

de porosidade e por um filtro de UV, no quarto tanque o cultivo larvar foi realizado com 

água sintética recorrendo a uma mistura comercial.  

Após 48 horas, as larvas foram crivadas, sifonando a água do tanque de 

incubação por uma malha de nitex com 20 µm e suspensas num volume de água. 

Avaliou-se a taxa de eclosão larvar de velígeras normais e anormais, ou seja, com velum 

ou sem velum formado e concha deformada, através da observação de três amostras de 

1ml cada. 

O comprimento da concha das larvas D (n=50) foi determinado com a ajuda de um 

microscópio óptico acoplado com ocular micrométrica a partir de uma amostra da 

suspensão de larvas previamente fixada com formol neutralizado a 4%, 

 

 

2.3 Efeito da densidade na viabilidade larvar  

 

A avaliação da viabilidade larvar a diferentes densidades de cultivo (Fig.15) foi 

efectuada com as seguintes 

densidade de cultivo 5, 10, 20 e 40 

larvas/ml. As larvas, após crivadas, 

foram distribuídas, nas respectivas 

densidades, em recipientes plásticos 

com 4 litros de água do mar filtrada 

por uma bateria de três filtros de 

copo, com cartuchos de filtragem até 

1µm, e esterilizada por U.V. Cada 

tratamento foi efectuado em 

triplicado. A temperatura dos tanques Figura 15. Sistema de cultivo larvar a diferentes 
densidades 
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de cultura larvar foi mantida a 20ºC (+/-1), a água foi renovada na totalidade de 2 em 2 

dias e manteve-se um arejamento moderado durante toda a experiência.  

As larvas foram alimentadas com uma mistura (1:1) de Isochrysis galbana e 

Chaetoceros gracilis numa concentração de 50cel/µl/dia para a densidade de 10larvas/ml 

e proporcionalmente às restantes densidade de cultivo (Tab. 2), de forma a disponibilizar 

às larvas de cada tratamento a mesma quantidade de alimento. 

 

Larvas/ml Ração 

5 25cel/µl/dia  

10 50cel/µl/dia  

20 100cel/µl/dia  

40 200cel/µl/dia  

 

 

Durante a experiência, foram recolhidas amostras de larvas para a determinação 

do comprimento da concha e para a estimativa do crescimento. As larvas foram 

concentradas com auxílio de crivos, lavadas com água filtrada e posteriormente dispersas 

num volume conhecido (Fig. 16). Após homogeneização das larvas, recolheram-se 

amostras de 1ml para câmaras de contagem reticuladas. Adicionou-se uma gota de 

formol neutralizado a 4%, de forma a impedir a actividade nadadora das larvas. Este 

procedimento foi efectuado em triplicado por cada réplica. A avaliação do comprimento 

larvar foi realizada posteriormente, com o auxílio de um microscópio óptico com ocular 

micrométrica em larvas fixadas com formol neutralizado a 4 %, por cada replicado de  

Tabela 2. Ração de Isochrysis galbana e Chaetoceros gracilis (1:1) distribuídas pelos diferentes 
tratamentos. 
 

Figura 16. Agitador para larvas e procedimento para colheita de amostras para estimativa da 
sobrevivência. 
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cada tratamento (n=20).  

O crescimento médio diário larvar, para cada densidade de cultivo, foi calculado 

em função da diferença do comprimento larvar médio no final e no início dos tratamentos 

a dividir pelo número de dias que decorreu a experiência. 

Com os dados do crescimento larvar ao longo do tempo realizou-se uma 

regressão exponencial de forma a descrever o desenvolvimento larvar ao longo dos dias. 

Quando se detectou o aparecimento do pé (assentamento larvar), em mais de 

50% das larvas de cada replicado, deu-se por terminada a experiência.  

 

 

2.4 Tratamento de dados 

 

A ênfase deste trabalho foi essencialmente descritiva. Dificuldades operacionais 

limitaram o número de replicados, pelo que as análises comparativas e os cálculos de 

significância limitaram-se ao diâmetro ovocitario médio de fêmeas com diferentes 

tamanhos cujo os dados cumpriam os requisitos da análise de variância. Nessa situação 

optou-se pela ANOVA de um factor. As análises estatísticas foram realizadas usando o 

software de analise estatística SIGMASTAT 3.11. 

 

 

3. Resultados  

  

3.1 Caracterização da postura e eclosão larvar 

 

No final do período de acondicionamento, o lote de reprodutores de V. aurea da 

Fajã de S. Cristo acondicionado por um período de 3 semanas, em sistema de cultivo 

fechado, apresentou uma taxa de mortalidade de 9%. 

Dos 46 reprodutores de V. aurea, sujeitos à indução da postura por choque 

térmico, registou-se a emissão em 17 machos e 15 fêmeas (Fig. 17) o que corresponde 

 

Figura 17. Fêmea de amêijoa a emitir ovócitos. 
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uma resposta à estimulação de cerca de 70%. O número médio de ovócitos emitidos por 

fêmea (n=6) variou entre 1.07x106 e 2.14x106 (Fig. 18), sendo significativamente superior 

nas fêmeas com maior comprimento (36,7 e 37,1 mm, P <0.05). 

O diâmetro médio variou entre 71,31±3,67 (fêmea com um de 35,5 mm de 

comprimento) e 75,65±2,50 (fêmea com um comprimento de 36,7; Tab. 3).  

 

 

 

Comprimento da fêmea (mm) Diâmetro ovócitario médio (µm) 
31,3 75,12±2,88 
34,8 75,00±3,31 
35,5 71,31±3,67 
36,5 73,26±2,86 
36,7 75,65±2,50 
37,1 73,60±2,74 

 

 

 

 

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

31,3 34,8 35,5 36,5 36,7 37,1

Comprimento longitudinal da concha (mm)

N
ú

m
e
ro

 d
e
 o

v
ó

c
it

o
s

,

 

 

 

A comparação entre o diâmetro ovocitario médio de fêmeas com diferentes 

tamanhos sugerem que não existe relação.  

Uma hora após a fertilização, a taxa de fecundação dos ovócitos (n=100) foi de 

95±5%. 

Após o período de incubação (48 horas após a fecundação), observou-se uma 

taxa média eclosão larvar de (n=200) de 73±9%. O comprimento médio inicial das larvas 

D observado (n=50) foi de 105,77±7,17 µm. 

Tabela 3. Diâmetro médio dos ovócitos emitido por fêmea. 

Figura 18. Numero médio de ovócitos emitidos (media + desvio padrão) por fêmeas diferentes. 
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No tanque de cultivo larvar com água do mar sintética as larvas mantiveram-se na 

fase trocófora durante mais de uma semana tendo sido eliminadas. 

 

 

3.2 Efeito da densidade de cultivo na viabilidade larvar 

 

De um modo geral, verificou-se uma mortalidade média larvar acentuada ao longo 

de todo o período experimental e a diferentes densidades, sendo no entanto mais 

evidente entre o início e o 4º dia de experiência (Tab. 4). No 4º dia de cultura registaram- 

 

 

 

se grandes variações na taxa de sobrevivência entre os tratamentos 5 e 20 larvas/ml de 

que variou entre 73.75±5.73 e 40.97±1.34. A taxa média de sobrevivência larvar no final 

do período experimental foi mínima na concentração de 20larvas/ml (3,88±0,17%) e 

máxima na densidade de cultura larvar de 5larvas/ml) (4,38±0.65%). Os tratamentos às 

densidades 10, 30 e 40 larvas/ml revelaram sobrevivências médias de 3,88; 3,54 e 3 %, 

respectivamente (Fig. 19).  

dia   5/ml 10/ml 20/ml 30/ml 40/ml 

4  73,75(±5,73) 50(±19,53) 40,97(±1,34)   
5     30,56(±1,00) 34,25(±1,35) 
6  33,75(±6,75)     
7   27,04(±7,33)    
8    16,82(±2,80) 13,65(±1,74)  
9      13,21(0,04±) 
10  23,5(±0,50) 19,83(±9,00)    
11    13,61(±0,89) 10,39(±0,47)  
12      7,12(±0,38) 
13  13,19(±1,27) 11,84(±6,10)    
14    6,28(±1,11)   
15  4,37(±0,65) 3,87(±0,66) 2,34(±0,17) 3,54(±0,14) 3,00(±0,69) 

Tabela 4. Taxa de sobrevivência média das larvas de Venerupis aurea ao longo do 
período experimental, nas diferentes densidades de cultivo. 
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3.3 Crescimento larvar a diferentes densidades de cultivo e tempo de assentamento 

 

O comprimento médio das larvas (µm), ao longo do período experimental nas 

diferentes densidades de cultivo, encontra-se representado na Fig. 20. Observou-se um 

aumento do comprimento larvar em todos os tratamentos. O comprimento máximo médio 

observado aquando do assentamento (193,05±19,74µm), foi registado com uma 

densidade larvar 5 /ml. O menor crescimento, 181,85±24,34µm, foi registado no 

tratamento com a densidade larvar 20/ml (Fig. 21).  
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Figura 19. Sobrevivência das larvas de V. áurea em diferentes densidades de 
cultivo, no final do período experimental. 
 

Figura 20. Comprimento médio da concha de larvas de Venerupis aurea cultivadas a 

diferentes densidades de cultivo. 
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Durante o período compreendido entre a eclosão e o assentamento larvar, as 

larvas apresentaram um crescimento médio diário de 6,24±0,32µm no conjunto dos 

tratamentos. 

O crescimento larvar diário (em termos de comprimento máximo e mínimo) 

ocorreu nos tratamentos com as densidades de cultivo larvar 5larvas/ml e 20larvas/ml, 

respectivamente (Tab. 4). 

Os resultados mostraram que o crescimento larvar não foi afectado pelas 

densidades de cultivo larvar testadas. 

O assentamento das larvas teve inicio no 13º dia de cultivo larvar e no 15º dia 

mais de 60% das larvas assentaram em todos os replicados dos diferentes tratamentos. 

No assentamento, as larvas apresentavam pé e um velum funcional que lhes permitiu 

respectivamente rastejar e nadar. 

Desde o momento da fecundação até ao assentamento das larvas foram 

observadas as seguintes fases (Fig. 22.): ovócito fecundado; embrião com corpo polar; 1º 

divisão; 2º divisão; mórula; trocófora; larva D (veligera); veligera; umbulada; pediveligera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidade  Crescimento 

(larvas) µm/dia 

5/ml 6,71 

10/ml 6,34 

20/ml 5,85 

30/ml 6,24 

40/ml 6,04 

Figura 21. Comprimento (µm) médio das larvas aquando do assentamento, nas 
diferentes densidades de cultivo. 

Tabela 4. Efeito da densidade de cultura larvar no crescimento médio diário 
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Figura 22. Fases larvares: a) fecundação do ovócito; b) embrião com corpo polar; c) 1º divisão; d) 2º 
divisão; e) mórula; f) trocófora; g) larva D (veligera); h) veligera; i) umbulada; g) pediveligera. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) g) 
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4. Discussão 

 

Importa realçar a boa adaptação dos indivíduos reprodutores de V. aurea ao 

sistema de cultivo utilizado. Segundo a bibliografia consultada (Gribben et al., 2002; Helm 

et al., 2004; Rico-Villa et al., 2008; Costa & Martinez, 2009), o acondicionamento de 

reprodutores de bivalves é realizado em sistema aberto de forma a evitar a degradação 

da qualidade da água. Os resultados obtidos apresentam assim um cariz inovador. 

À semelhança do reportado na literatura para muitos venerideos (Costa & 

Martinez, 2009), a utilização de choques térmicos na indução da postura da amêijoa-

bicuda provou ser uma boa metodologia. Para a V. aurea resposta à estimulação por 

parte da espécie em estudo foi mais rápida que a observada em reprodutores de 

amêijoa-boa (resultados não publicados) da Caldeira de S. Cristo capturada e 

acondicionada ao mesmo tempo.  

Os resultados obtidos para o número médio de ovócitos emitidos por fêmea de 

amêijoa-bicuda são semelhantes aos reportados para Placuna placenta, que fica 

compreendido entre 1.57 X 106 e 1.24 X 10 6 (Jocelyn & Madrones-Ladja, 1997). 

Verificou-se que as larvas colocadas a incubar em água do mar filtrada eclodiram 

e cresceram mais rápido do que em água do mar sintética; ao fim de 36h já existiam 

larvas D nos tanques com água do mar filtrada. Yan et al (2006) constatou que as larvas 

de Ruditapes philippinarum, cresciam melhor em água do mar não filtrada que em água 

passada por um filtro de areia. 

As mortalidades larvares massivas e a ausência de metamorfoses nas 

maternidades ocorrem devido a um vasto conjunto de causas, incluindo a presença 

vestigial de substâncias tóxicas ou inibitórias, muitas vezes não mesuráveis e no 

abastecimento de água (Jones, 2009). Vários esforços têm sido realizados, de forma a se 

estudarem as doenças e formas de se minimizar os seus impactos (Chen & Lovatelli, 

1990). A severidade destas doenças, maioritariamente de origem bacteriana, implica 

cuidados com aquisições de novos reprodutores para a maternidade (Helm 2004). A 

infecção bacteriológica por Vibrio spp. é dos patogénicos mais frequentes em cultivos de 

larvas de bivalves e estão associadas à perda da actividade natatória das larvas (Helm, 

2004).  

O aperfeiçoamento das condições da reprodução artificial em maternidade passa 

por um conhecimento exaustivo das condições zootécnicas, para o condicionamento de 

reprodutores, indução da postura e o cultivo larvar. Para além da avaliação do 

crescimento e sobrevivência larvar em função das densidades de cultivo larvar devem ser 

avaliadas, em estudos posteriores, como as condições físico-químicas da água, a 

qualidade dos ovócitos e a disponibilidade de alimento influenciam no crescimento e 
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sobrevivência larvar. Estes factores devem ser adaptados a cada espécie e/ou mesmo a 

cada população (Matias et al. 2008).  

Existem claras diferenças na taxa de sobrevivência de larvas, comparativamente com os 

mínimos obtidos em outros estudos (13% Jocelyn & Madrones-Ladja, 1997; 22.4% -  

Magnesen et all., 2006 ; 31% - Matias et al.,1997; 21,06% - Yan et al., 2006; 85,7% - 

Rico-Villa et al., 2008; 64,38% - Taylor et al., 1997). Estas diferenças podem estar 

relacionadas com o tamanho do ovo e o seu conteúdo em reservas lipidicas (Costa & 

Martinez, 2009). 

A pequena variabilidade de valores da taxa de sobrevivência em função da 

densidade de cultivo é consistente com outros estudos realizados com larvas pelágicas 

(Liu et al., 2006; Yan et al., 2006; Taylor et al., 1997). O sucesso larvar está relacionado 

com a densidade larvar de cultivo, concentração de microalgas e estação do ano 

(Magnesen et al., 2006). Com larvas de outras espécies de bivalves, nomeadamente de 

Ruditapes philippinarum e de Meretrix meretrix, a densidade de cultivo é um importante 

factor que afecta tanto o crescimento, como o tempo de assentamento das larvas (Liu et 

al., 2006; Helm, 2004; Yan et al., 2006).  

A partir do comprimento inicial das larvas D de 105,77±7,17, o crescimento médio 

diário observado nas larvas de amêijoa-bicuda (6,24 µm/dia) revelou ser superior ao 

observado em larvas de Crassostrea gigas (4,81 µm/dia) por Rico-Villa et al., (2008) e de 

vieira da espécie Pecten maximus de 4,8 µm/dia (Magnesen et al., 2006). Considera-se 

que a mortalidade de mais de metade das larvas, nos primeiros quadro dias da 

experiência possa ter influenciado os dados obtidos.  

Quando comparada com a amêijoa-japonesa (Helm, 2004) e com a amêijoa-boa 

(dados não publicados do autor), a amêijoa-bicuda tem um desenvolvimento larvar mais 

rápido. Esta característica é uma vantagem, atendendo ao encurtamento da delicada fase 

que antecede o assentamento das larvas de bivalves.  

Seis dias após a fertilização, as larvas Solen marginatus atingiram a fase de pedi-

veligera com 242.0±20.29 µm de comprimento (Costa & Martinez. 2009); 9 dias para 

Placuna placenta com 205±15 µm (Jocelyn & Madrones-Ladja, 1997), enquanto que a 

fase de pedi-veligera de V. áurea só foi atingida ao 15º dia com o tamanho máximo de 

193,05±19,74µm. O período de desenvolvimento larvar está relacionado com as reservas 

vitelinas e com o método de cultura, ou seja, depende da biologia da cada espécie.  
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5. Conclusão 

 

O acondicionamento dos reprodutores da amêijoa V. aurea no sistema de cultivo 

proposto revelou uma taxa de mortalidade baixa. O método de indução da postura por 

choques térmicos é adequado para a amêijoa-bicuda. 

A amêijoa-bicuda apresenta um curto período larvar até ao assentamento, com 

baixa sobrevivência. A pequena variabilidade dos dados da densidade de cultivo sobre o 

crescimento e a sobrevivência e do tempo de assentamento das larvas de V. aurea 

demonstra que as larvas podem ser cultivadas a densidades iguais ou superiores a 

40larvas/ml, sem prejuízo para o rendimento final.  

 A população de amêijoa-bicuda é um importante recurso que pode ser explorado 

na laguna da Caldeira de S. Cristo.  

Apesar deste estudo não apresentar todos os dados necessários à 

implementação de um plano de gestão do recurso, um progresso considerável foi 

realizado na reunião de informação necessária a um projecto desta natureza. 
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