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RESUMO

  Introdução: O Projeto Pomar é desenvolvido no município de Angra dos
Reis, na região da Costa Verde no Rio de Janeiro, Patrocinado pela
Petrobras desde de 1994 e conduzido pelo IED-BIG (Instituto de
Ecodesenvolvimento da Baia da Ilha Grande), o projeto promove a
maricultura, com o cultivo e a desova do Coquille Saint-Jacques, molusco
nativo da costa brasileira, um animal hermafrodita sequencial. Sabemos
que o Nodipecten nodosus é um animal bivalve filtrador, como tal
alimenta-se de fitoplâncton (microalgas vivas) através do sistema de
filtração de águas marinhas. Em sistemas de produção de alimentação
das larvas se realiza em adições de microalgas diárias produzidas
artificialmente no laboratório do Projeto Pomar, dentre as mais utilizadas
podemos citar as diatomáceas: Bellerochea polymorpha, Chaetoceros
gracilis, Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros milheris, Skeletonema
costatum. E as algas flageladas menos utilizadas são: Dunaliela
tertiolecta, Isochrisis galbana, Pavlova lutheri, Tetraselmis suecia ,
Tetraselmis gracilis  e ainda a clorofícea Nanocloropsis oculata. Objetivos:
Produzir fitoplâncton/cultura em grande escala e de forma artificial, sem a
presença de rotíferos, para alimentar o molusco da espécie Nodipecten
nodosus. Método: Para realização deste resumo foi utilizado como
embasamento teórico; pesquisa e teste em campo, além de
conhecimento pessoal no assunto, sendo um resumo de natureza
experimental e revisão bibliográfica. Resultados: A concentração de
alimento afeta diretamente o desenvolvimento da cultura, pois a
quantidade foi pequena e a velocidade de crescimento foi prejudicada.
Após repetir o experimento, a quantidade foi demasiada e sufocou a
cultura poluindo a água. Para produção de culturas em grande escala, a
aeração direta do meio foi indispensável, a corrente de ar enriquece o
meio com CO2, embora o ar contenha apenas 0,03% de carbono, eles
acabam mantendo as células em suspensão, então o suprimento de
carbono inorgânico é assegurado e o pH é estabilizado. A agitação
produzida por um fluxo gasoso permite a manutenção das células em
suspensão, assegurando condições idênticas de crescimento e aumento
da biomassa para toda a cultura. Além disso, a aeração aumenta a
superfície da amostra, facilitando as trocas gasosas, a utilização de cepas
puras de microalgas marinhas aumentou a produção e não houve
contaminação de rotíferos nas amostras. Conclusão: De acordo com os
resultados usando cepa pura de microalgas marinhas, para alimentar a
espécie Nodipecten nodosus conhecido como “Coquille Saint Jacques”,
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obtive condições de apresentar experimentos para produção de
microalgas no laboratório de larvicultura, onde contribuiu para otimizar o
potencial produtivo de moluscos da cidade de Angra dos Reis conhecido
como “Projeto Pomar”; e fornecer subsídios para introduzir no mercado
brasileiro um novo e promissor produto, o único que trabalha e produz
sementes de Nodipecten nodosus utilizando cepa pura de microalgas
como fonte primária de alimentação.     
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