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Artemias y rotíferos como alimentación en las primeras etapas. 
Mejora de su perfil nutricional en base a microalgas

Artemias e rotiferos como alimentação nos primeiros estádios 
de desenvolvimento. Otimização do seu perfil nutricional 

através de microalgas
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O que é alimento vivo?

Curtos ciclos de vida e rápido crescimento

Dimensões reduzidas adequadas á boca das larvas de peixe marinhas

Filtradores não seletivos com requisites nutricionais moderados e que 
podem ser enriquecidos nos nutrientes a vetorizar para as larvas

Melhoram o bem estar animal e a sua capacidade predatória, reduzindo 
o stress das larvas associado a cativeiro

Elevada resistência a stress e manipulação - Reduzidas dimensões

- Podem ser mantidos nas 

instalações sob reprodução 

assexuada continuamente

- Maiores dimensões do que 

rotíferos

- Náuplios contêm reservas e 

não apresentam boca

- - A partir de metanauplios é 

necessário enriquecer 



Aplicação de 
alimento vivo em 
aquacultura
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Fitoplâncton

Zooplâncton:
Rotíferos

Larvicultura
marinhaZooplâncton:

Artémia

Cultivo

Enriquecimento

Eclosão de náuplios (24h)

Enriquecimento 

de metanauplios



Aplicação de alimento vivo em aquacultura
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Os protocolos alimentares encontram-se bem estabelecidos no entanto o desenvolvimento de produtos de 

microalgas para enriquecimento de alimento vivo requer otimização do ponto de vista nutricional e do ponto de 

vista técnico



Utilização de Artémia em 
aquacultura
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Utilização de cistos em diapausa coletados através de pesca

Utilização de náuplios de Artémia (eclosão em 24h) com composição 
nutricional inerente e relativamente constante por estirpe 

Utilização de metanáuplios de Artémia (após 48h Instar 1, II etc) que 
requerem enriquecimento pois já consumiram reservas e apresentam 

boca

Não se fecha o ciclo de vida da Artémia em aquacultura apesar de ser 
possível

Os produtos utilizados para enriquecimento para nutrição de larvas 
marinhas pode ser otimizado de forma a reduzir a utilização de fontes 

marinhas não sustentáveis

Artémia



Rotíferos



A pouco 
compreendida 
vida sexual de 

Brachionus
plicatillis

Ovos amicticos – mitose, ovo não pode ser fertilizado, nasce 
fêmea idêntica á mãe

Ovo mictico – meiose, se não for fertilizado nasce macho

01. Padrões de reprodução 

partenogénica ou amíctica

Indução de mixis – metabolitos produzidos pelos rotíferos 
sob determinadas condições como densidade populacional 
Hagiwara et al.(1994)
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02. Fatores que afetam a mixis

Eclosão aumenta em comprimentos de onda baixos 400–
480 nm em B. Rubens (Blanchot & Pourriot, 1982a) and
347–400 nm em B. plicatilis

03. Efeito da luz no desenvolvimento 

embrionário

A temperature altera o racio de ovos pois influencia a 
frequencia de produção de ovos e o tempo de eclosão de 
ovos partenogénicos (Sarma et al 2005)

04. Efeito da temperatura no 

desenvolvimento embrionário



Desenvolvimento embrionário rotíferos

Em aquacultura utiliza-se alimento vivo do ponto de vista técnico

Os condicionamentos atuais no cultivo e enriquecimento de alimento vivo requerem maior investigação de 

metabolismo, reprodução e nutrição



Combater um dogma:
O rotífero não é um saco…
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Requerimentos nutricionais de rotíferos ainda por compreender!

Os rotíferos continuam 
a ser cultivados 

rotineiramente com 
Saccharomyces

cerevisiae

A Nannochloropsis sp. é 
das espécies de 

microalgas mais utilizadas 
em cultivo de rotíferos
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No entanto…produtos 
comerciais de cultivo de 

rotíferos  de elevado 
rendimento combinam 

microalgas com óleo de 
peixe…



Porque é que a 
Nannochloropsis sp. é a 
espécie mais utilizada para 
nutrição de rotíferos?

Fácil de cultivar

Espécie de microalga muito resistente

Elevada produtividade

Valor nutricional adequado para larvas e rotíferos

Elevada digestibilidade em rotíferos e larvas de
peixes

Com comportamento natatório e manutenção
adequada na coluna de água
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Botelho et al

Botelho et al



Requerimentos nutricionais de rotíferos ainda por compreender!20 jueves / octubre
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O desenvolvimento biotecnológico levou á disponibilidade de uma grande 
variedade de espécies de microalgas disponíveis no mercado



Estas novas espécies de microalgas podem ser valiosas em cultivo de alimento vivo e larvicultura
uma vez que apresentam propriedades (e.g. imunomodeladoras e antioxidantes) importantes



Novas tendências em alimento vivo

Nutrição de rotíferos

Nutrição e 
enriquecimento de 
alimento vivo com 

espécies de microalgas 
inovadoras (vivas)

Nutrição e enriquecimento 
de alimento vivo com 

Misturas de microalgas 
(formulações com 

microalgas produzidas 
industrialmente
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Formulações para nutrição 
e enriquecimento de 

alimento vivo que 
colmatem desafios 

colaterais que impactam o 
alimento vivo e larvicultura
(e.g. qualidade da água, 

microbioma dos animais e 
água etc)



Desafios em nutrição 
e enriquecimento de 
alimento vivo
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Manutenção de 

microbioma

saudável

Dosagens de 

produtos

Compreensão do 

metabolismo do 

alimento vivo

Manutenção da 

qualidade da 

água

Compreensão de 

requerimentos 

nutricionais

Dinâmica do 

produto durante 

aplicação
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Manutenção da 

qualidade da 

água

Shluter and Groneweg 1985

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

Yu and Hirayama 1986

Aos 3mg/L de amónia a reprodução é inibida

Aos 5mg/L de amónia a população colapsa em 2 dias
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Dosagens do 

produto

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

Estudos limitados ou inexistentes de dosagens de produtos de 
microalgas para enriquecimento

Há estudos de doses de nutrientes adicionados ao enriquecimento, no 
entanto a maior parte não valida em larvicultura

Há estudos que determinam o numero de células de microalgas vivas 
a utilizar em enriquecimento, no entanto as doses de microalgas vivas 
diferem das doses necessárias em produtos de microalgas comerciais

A eficiência de um produto de microalgas depende diretamente da sua 
adequada dosagem
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Dosagens do 

produto

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo
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Dinâmica do 

produto durante 

aplicação

Precipitação

Aglomeração Formação de espuma

Sales et al 2019

Estes problemas encontram-se bem identificados em 

aquacultura no entanto não são abordados pelos formuladores 

ou em investigação
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Compreensão do 

metabolismo do 

alimento vivo

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

Hamre et al. 2013

Para realizar uma boa formulação de enriquecimento é 

necessário compreender os requerimentos nutricionais 

das larvas de peixes marinhos
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Compreensão do 

metabolismo do 

alimento vivo

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

The best way to provide LC-PUFAS to marine fish larvae is through PL

In this way rotifers can be considered as an appropiate vehicule as its preferential esterification of these fatty acids (LC-PUFAS) is to PL.

DHA is mainly esterified in two products in rotifers: PC and PI. This meets the requirements of marine fish larvae.

It’s important to highlight that there is copmpetition between DHA and PUFAS 18C could result in inadeuate levels of DHA

DHA PC PI

ARA E EPA PI

PCEPA PE

- DHA competitividade com PUFAS 18C e o equilíbrio final 

pode ser inadequado para as larvas

- A artémia não é o melhor veiculo para DHA

DHA EPA
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Compreensão de 

requerimentos 

nutricionais

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo
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Compreensão de 

requerimentos 

nutricionais

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo
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Manutenção de 

microbioma

saudável

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo
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Manutenção de 

microbioma

saudável

O perfil da microbioma dos rotíferos altera-se ao fim de 2 dias 
de alimentação com cada dieta

Microbioma principal: 31 sps bacterianas incluindo 3 espécies 
Vibrio sp.

A composição da microbiota dos rotíferos assemelha-se a 
invertrabdos marinhos e peixes (Sparus aurata) (Egerton et al 

2018) 

Identificados 10 espécies de bactérias potencialmente 
patógenas

Identificados 60 estirpes Roseobacter potencialmente benéficas 
pois são antagonistas de bactérias patogénicas e 

desnitrificantes

A maior parte das bactérias patogénicas é originaria dos stocks 
de rotíferos

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

A maior parte das bactérias patogénicas é originaria dos stocks 
de rotíferos
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Manutenção de 

microbioma

saudável

Desafios em nutrição e enriquecimento de alimento vivo

Tarnecki et al 2019Planas et al 2004



Projetos de investigação
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Projetos de inovação na Necton

1991 1997 1999 2004 2011 2018 2021 2022

NATIONAL

“Novalgas”

“Aqualgas”

“Carotenoides”

“Biorecicla”
“Overcaroten” “Antiviral”

“Carotenoids”

“Astaxanthin”

INTERNATIONAL

“Botryofuel”“Greendiets”

“Size-matters”

“Pufatech”
“Pufafeed”

“Alginet”

“Phagevet-P”

Currently:

10 ongoing projects:

- 5 European projects

- 5 national projects

- Leaders in 4 projects

Part of 2 Colaborative

laboratories:

- S2aquaColab

- GreenColab

Company

foundation

Nannochloropsis sp. Tetraselmis sp.

First liquid

concentrate

Pavlova sp.

Skeletonema sp.
Phaodactylum sp.

Isochrysis sp.

Aquarium gama

Freeze dried

powders SHELLbreed
ELITE formula RAS formula

2022

Desenvolvimento de novos produtos na Necton



ALLARVAE
New formulations with microalgae for marine larviculture

ALLgreen ALLive ALLarvae ALLfeed
Melhorar

performance 
larvar

Microalgae

+

Probiotics

Microalgae 

hidrolisates

ALLARVAE ALG-01-0247-FEDER-069971

Microalgae

+

Probiotics

Microalgae

+

Probiotics

Desenvolvimento de novos produtos



Desenvolvimento de novos produtos

ZEBRABLOOM

DEVELOPMENT OF COMMERCIAL PRODUCTS FORMULATED WITH MICROALGAE FOR THE ENRICHMENT OF LIVE ZEBRA FISH 
PREY

Desenvolvimento de 

misturas de microalgas para 

bioencapsulação de 

rotíferos para nutrição de 

larvas

Desenvolvimento de 

misturas de microalgas para 

bioencapsulação de 

rotíferos para nutrição de 

reprodutores

Otimização do cultivo de 

rotíferos nas condições 

presentes nas instalações 

de peixe zebra

ZEBRABLOOM ALG-01-0247FEDER 039896



Desenvolvimento de 
novos produtos na 
Necton para rotíferos
Em 2022
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Desenvolvimento de 
novos produtos na 
Necton para rotíferos
Em 2022
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2022 Phytobloom® ELITE formula

O Phytobloom® ELITE Formula é uma dieta premium para cultivo de 

rotíferos com redução de carga microbiológica e redução de 

aglomerados de microalgas



Desenvolvimento de 
novos produtos na 
Necton para rotíferos
Em 2022
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2022 Phytobloom® RAS formula

O Phytobloom® RAS Formula foi aplicado com 

sucesso em sistemas RAS de rotíferos sem 

colmatação de filtros e  atingir elevadas 

produções diárias de rotíferos
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Estudantes:

- 2 PhD students

- 4 MsC students

Equipa de Inovação na Necton:

- Diretor

- 1 coordenador de inovação (PhD)

- 2 Gestores de inovação (PhD)

- 3 Técnicos de inovação (Msc)

patricia.diogo@necton.pt



Gracias por su atención
obrigado pela sua atenção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

loremipsum@miemail.com

+34 600 00 00
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