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Resumo 
 

 Os poliquetas são tradicionalmente inseridos dentro do filo Annelida. Destacam-se entre 

esses grupos pela grande diversidade de espécies e pela contribuição na maior parte da 

produtividade do macrobentos (Knox, 1977; Hutchings, 1998, Dean, 2008). Podem ser utilizados 

como isca viva, em estudos ecotoxicológicos ou servindo como fonte de alimento para espécies 

de peixes e crustáceos de valor comercial, possuindo um perfil nutricional rico em lipídios e 

ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (lCPUFA) (Lytle et al., 1990). 

 O valor nutricional dos poliquetas e sua importância para a aquicultura são bem 

reconhecidos em outros países. Na década de 90, Bray & Lawrence (1992), mencionavam que os 

poliquetas consistiam em um componente indispensável na maturação de reprodutores de 

camarões na aquicultura devido ao seu valor nutritivo. O interesse pelo cultivo de poliquetas 

passou a aumentar nos últimos anos, desde que foi constatado que poderiam proporcionar um 

equilíbrio nutricional correto (Manso, 2014). 

 Contudo, não temos registros de cultivo de poliqueta à nível comercial no Brasil, sendo 

necessário incialmente avaliar potenciais espécies. Nesse sentido, o poliqueta Laeonereis culveri 

vem sendo estudada como uma potencial espécie a ser cultivada em sistema de recirculação, pois 

são reconhecidos pelo hábito alimentar detritívoro (comedor de matéria orgânica), por habitar 

ambientes costeiros em altas densidades e tolerância a variação de salinidade e temperatura 

(Pettibone, 1971). 

 Dentre as novas tecnologias de produção e que já estão sendo utilizadas atualmente na 

busca por sustentabilidade na aquicultura, destaca-se o sistema de cultivo em meio aos bioflocos 

(Biofloc Technology System – BFT), formados principalmente por agregados de microrganismos 

(Fóes et al., 2012). Nesse sentido, conhecendo o hábito alimentar detritívoro de L. culveri e de 

acordo com resultados pretéritos dessa espécie que se adaptou ao biofilme sedimentado do BFT 

utilizando-o como recurso alimentar, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento e 

reprodução de L. culveri em BFT, testando diferentes densidades e fator luminosidade.  

A coleta de indivíduos para experimento foi na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, em uma 

área determinada pela maior abundância de L. culveri. Após as coletas os indivíduos foram 

levados cuidadosamente ao Laboratório de Gestão Ambiental e Invertebrados Aquáticos 

(LABGAIA-UDESC). A água oriunda do mar e utilizada nos sistemas foi filtrada em peneira 
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com malha de 50µm para a retirada do excesso de material orgânico e biológico em suspensão. A 

duração do experimento foi de 90 dias, que de acordo com ciclo de vida de L. culveri compreende 

dois ciclos reprodutivos. 

 Em laboratório, os poliquetas foram contabilizados e separados em tamanhos com 

medidas consideradas PP (muito pequeno- <0,05cm) e P (pequeno entre 0,5-1cm), desse modo 

determinaram-se 100 indivíduos para o tratamento Alta densidade e 50 indivíduos para a Baixa 

densidade. Para o tratamento com luminosidade, as caixas experimentais foram deixadas abertas 

e com ausência de luminosidade foram fechadas com uma tampa. As diferentes combinações de 

tratamentos com luminosidade e densidades foram categorizadas em Aberta e Alta densidade 

(AA), Fechada e Alta densidade (FA), Aberta e Baixa densidade (AB) e Fechada e Baixa 

densidade (FB), com 3 réplicas experimentais para cada tratamento. Para iniciar o experimento os 

pesos médios de cada tratamento foram de: AA:0,19g, FA:0,21g, AB:0,18g e FB:0,22g. Os 

parâmetros físico-químicos da água foram monitorados diariamente. Amostras de água foram 

coletadas a cada quinze dias para análise do N-amoniacal em fotocolorímetro. Os parâmetros 

físico químicos e N-amoniacal não mostraram variação ao longo do experimento, com 

temperatura média de 23,3°C, salinidade média de 30, oxigênio dissolvido médio 8,04mg/L, pH 

médio de 6,63 e N-amoniacal médio de 0,28mg/L. 

 De modo geral, mesmo com menor número de indivíduos nos tratamentos Fechado e Alta 

densidade (FA) e Fechado e Baixa densidade (FB) o peso médio, de 2,6 g, foi superior ao 

tratamento Aberto (com luminosidade), que apresentou maior números de indivíduos de 

diferentes tamanhos, com peso médio de 1,0g (Tabela 1). Os resultados indicaram que a ausência 

de luminosidade influenciou no ciclo de vida da L. culveri, com menor taxa de reprodução e 

maior investimento em ganho de biomassa. A densidade não pareceu influenciar no crescimento 

e reprodução. Esses resultados estão de acordo com Rocha (2016) que mostrou que na ausência 

de luminosidade os poliquetas diminuem a taxa de reprodução. Por outro lado, os resultados do 

presente estudo não foram conclusivos, devido à baixa produção de bioflocos durante o 

experimento, que resultou em uma diminuição expressiva no fornecimento de alimentos para os 

poliquetas. Desse modo, um novo experimento com o a mesma metodologia está sendo delineado 

para o mês de setembro, com os devidos ajustes na metodológicos. 

 

Tabela. 1. Tabela do número médio de indivíduos (N) e peso médio (P) por tratamento para cada 

categoria de tamanho PP (muito pequeno= <0,05cm), P (pequenos entre 0,5-1 cm), M (médios 

entre 1-2 cm) e G (grandes =>2 cm). 

 

 

 

 
   

Tamanho P M G 

Tratamento N P (g) N P (g) N P (g) 

AA 1,7 0,0 3,7 0,2 6,3 0,4 

FA 1,3 0,0 3,7 0,4 5,7 0,5 

AB 0,0 0,0 5,6 0,1 8,7 0,3 

FB 1,0 0,0 6,0 0,4 6,0 1,3 
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