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Resumo 

 
Os poliquetas estão inseridos no filo Annelida e destacam-se pela grande diversidade de 

espécies e contribuição na maior parte da produtividade do macrobentos (Knox, 1977; Hutchings, 

1998, Dean, 2008). Economicamente, 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). 

Animais referidos a Laeonereis culveri, possuem tamanho relativamente grande, variando 

respectivamente entre 3,5 e 6,0 cm (Amaral et al., 2005). São reconhecidos pelo habito alimentar 

detritívoro (comedor de matéria orgânica), ciclo de vida de 45 dias e por habitar ambientes 

costeiros com ampla variação de salinidade e temperatura (Pettibone, 1971). Devido a essas 

características L. culveri se mostra como uma potencial espécie para cultivo e consequente 

utilização como isca viva e alimento para camarões e peixes. Por sua vez, a dieta e condições de 

cultivo de L. culveri ainda necessitam ser elucidadas, já que essa espécie ainda não foi utilizada 

em cultivo comercial. 

Atualmente, há uma tendência crescente de utilização de sistemas de recirculação na 

aquicultura já que oferecem melhores condições de biossegurança na produção de organismos 

aquáticos (Rocha, 2016). Dentre as novas tecnologias de produção e que estão sendo utilizadas 

atualmente destaca-se o cultivo em Sistema de Biofloco (Biofloc Technology System – BFT), 

formados por agregados de microrganismos (Fóes et al., 2012).  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento e reprodução de L. 

culveri cultivado em um sistema de bioflocos e em um sistema de recirculação em água clara, 

alimentados com tabletes de bioflocos suplementados. 

Os poliquetas utilizados no experimento foram retirados de amostras de sedimento 

coletados na Lagoa Santo Antônio dos Anjos (Complexo Lagunar Sul Catarinense, 28°28′36.24” 

e 48°47’11.64”). As amostras foram lavadas cuidadosamente em jogo de peneiras com malha de 

1 mm e 0,5 mm e os indivíduos coletados manualmente com o auxílio de pipetas e 

acondicionados em recipientes de plásticos com água do local.  No Laboratório de Gestão 

Ambiental e Invertebrados Aquáticos (LABGAIA), os tanques de acondicionamento foram 

montados com água do mar e oxigenação mecânica através de pedras porosas. A água do mar 
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utilizada no sistema foi filtrada em peneira com malha de 50µm para a retirada do excesso de 

material orgânico e biológico em suspensão. 

Tanto o sistema Água Clara (AC) e quanto o Bioflocos (BFT) foram compostos por 3 caixas 

de plástico de 50 L com recirculação da água, com medidas internas de (64 cm de comp. X 43 cm 

de larg. X 40 cm altura). As caixas do sistema AC foram ligadas a um biofiltro (350L) receptor 

dos efluentes. O sistema BFT foi ligado a um macrocosmo para produção de bioflocos, 

utilizando-se para tanto de bagres marinhos (Genidens genidens), inóculo de bioflocos e melaço, 

nas proporções da biomassa de peixe. Em ambos os sistemas, a temperatura da água foi mantida á 

22°C, pH 5,5, Oxigênio 7,7 mg/L e água com salinidade 25, sendo necessária reposição 

semanalmente. A duração do experimento foi de 90 dias, com monitoramento semanal dos 

parâmetros físico-químicos e biometrial inicial e final dos poliquetas. 

Nos dois tratamentos AC e BFT foram dispostos 30 indivíduos por unidade experimental, 

classificados em muito pequenos (PP <0,05cm). Os L. culveri mantidos no sistema AC foram 

alimentados com tabletes de 14 g de biofilme de bioflocos suplementados com polvo e lula na 

concentração de 1:2, sendo ofertados dois tabletes por tanque, a cada dois dias. De acordo com 

Chamberlain & Lawrence (1981) uma alimentação rica em ácidos graxos aumenta 

consideravelmente a taxa de maturação e reprodução em camarões. Ao final do experimento, 

todos os poliquetas vivos nas seis caixas experimentais foram separados por tamanho, 

quantificados e mensurado o peso total de cada categoria de tamanho. A determinação das classes 

de tamanho foi feita a partir de medidas realizadas em Placas de Petri com escala: PP (muito 

pequeno= <0,05cm), P (pequenos entre 0,5-1 cm), M (médios entre 1-2 cm) e G (grandes =>2 

cm).  

Na biometria final do experimento (90 dias) foi observada uma maior quantidade de 

poliquetas do que os 30 inicialmente introduzidos em cada um dos três tanques experimentais do 

tratamento AC e BFT. No tratamento Água Clara (AC) foram encontrados em média um total de 

300,33 e 74,0 indivíduos no BFT, sendo que em AC 193,67 ind. foram de tamanho PP e apenas 

11 ind. PP no BFT. Enquanto que para o tamanho P foram observados 92,0 e 38,0 indivíduos, do 

tamanho M 10 e 21 indivíduos e tamanho G 4,67 e 4,0 indivíduos, respectivamente para AC e 

BFT. A presença de indivíduos de tamanhos distintos ao final dos 90 dias está relacionada à 

reprodução durante o experimento, completando dois ciclos reprodutivos. 

Em relação ao peso, que representa o ganho de biomassa, não foi possível realizar as 

análises finais individuais devido à mortalidade dos poliquetas iniciais (reprodutores). Portanto, 

nas análises de biomassa entre os tratamentos AC e BFT consideramos apenas o peso médio total 

final de cada categoria de tamanho. Considerando os 30 indivíduos iniciais com peso médio de 

1,3 g tanto para os tratamentos AC e BFT, a biomassa média final dos tamanhos M e G foi de 

0,27g em AC e 0,48g em BFT. Demonstrando que no tratamento AC, com tabletes de bioflme 

suplementado, teve maior reprodução, com maior número de indivíduos, e em BFT maior ganho 

em biomassa, com maior peso final dos tamanhos M e G.  De modo geral, L. culveri apresentou 

melhor taxa de reprodução com dieta suplementada com ácido graxos e maior crescimento e 

biomassa em BFT rico em matéria orgânica. Nossos resultados estão de acordo com estudos da 

ecologia de L. culveri no ambiente (WEIS, 2017), no qual a quantidade de recursos disponível no 

ambiente, como a matéria orgânica, influenciou diretamente na dinâmica populacional da 

espécie, influenciando no crescimento e reprodução. 
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