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REGIÃO

Numa outra vertente, os investigadores estão a estudar a possibilidade de incorporar as alforrecas
nas rações para aquacultura, sendo
que neste caso, estamos a falar de
alforrecas que aparecem em
booms e que constituem uma praga. Relativamente a esta outra vertente, Carlos Andrade explica que
já foram feitos testes em laboratório em que se chegou à conclusão
que é possível incorporar estas
águas vivas nas rações. “Os resultados mostram que se substituirmos
as farinhas de peixe por alforrecas
não há diferenças significativas no
crescimento dos peixes, o que temos de tentar perceber agora é se
há benefícios em fazê-lo”.
Carlos Andrade acredita que os
resultados vão demonstrar que há
benefícios da substituição das farinhas de peixe por alforrecas nas
rações para aquacultura, devido à
presença de componentes antioxidantes nalgumas espécies, o que
tanto pode atuar na preservação
das rações, como também na prevenção de doenças dos organismos
que as consomem.
João Canning-Clode
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INVESTIGAÇÃO

Projeto inovador da
ARDITI usa alforrecas
para aquacultura
Agência regional e parceiros de seis países estão a usar a Madeira como de zona de teste para
a implementação de uma jaula, num projeto que tem um orçamento total de seis milhões de euros.
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A Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) está
a desenvolver um projeto europeu
do Horizonte 2020 (Programa
Quadro Comunitário de Investigação e Inovação), que estuda a
possibilidade de criar alforrecas,
ou águas vivas, em aquacultura e,
além disso, a possibilidade de usar
este organismo para incorporar
nas rações de aquacultura.
O Projeto GoJelly é um projeto
de inovação que começou em janeiro de 2018 e termina no final de
2021 e está a ser desenvolvido por
13 parceiros, dentre dos quais a

ARDITI, o único parceiro português, e que envolve instituições da
Alemanha, Dinamarca, Israel, Itália, Eslovénia e China.
Num orçamento total de seis milhões de euros, sendo que dos quais
400 mil euros são destinados à ARDITI. João Canning-Clode, um dos
investigadores destaca que “a ideia
que foi vendida para a Comissão Europeia foi a de tentar transformar
esta peste, já que em muitos países as
alforrecas ou as águas vivas são consideradas uma praga, em algo útil”.
A ARDITI é responsável pela
parte do projeto da colheita em
aquacultura de águas vivas, tarefa
liderada pelos investigadores João
Cannig-Clode e Carlos Andrade
em toda a área geográfica onde
está implantado o projeto.

A ideia é de tentar
transformar
esta peste, já que
em muitos países
as alforrecas
ou as águas vivas são
consideradas uma
praga, em algo útil

Os investigadores estão a desenvolver na Madeira duas linhas de
investigação, sendo que uma primeira trata de perceber se é possível criar alforrecas em aquacultura. Para isso, Carlos Andrade explica que já foi feito o ciclo de vida
completo de duas das cerca de 250
espécies de águas vivas que existem na Macaronésia.
“Neste momento há duas espécies em que já conseguimos fechar
o ciclo todo. Desde uma alforreca,
obter indivíduos jovens e depois
fazer outra vez adultos”, realça.
O investigador sublinha que esta
linha de trabalho “é importante”
porque vai permitir saber muito
sobre a biologia das alforrecas, já
que “o conhecimento destas espécies ainda é limitado”.

Jaula protótipo
na Madeira
João Canning-Clode salienta que a
participação da ARDITI neste
projeto é única, já que a Madeira
está a servir como zona de teste
para uma jaula, que foi concebida
especialmente para este projeto,
com “uma série de lâminas que fazem com que haja um movimento
em vórtex, movimento propício
para o cultivo de águas vivas.
“Esta jaula permite precisamente
esse movimento de águas vivas
mas também tem uma outra função, visto que na base da jaula há
um filtro que permite filtrar partículas pequenas como microplásticos”, frisa.
O investigador explica que esta
jaula já esteve em testes na zona do
Caniçal, mas ficou parcialmente
danificada devido a uma tempestade. Neste momento, estão a tratar
de arranjá-la e reforçá-la, de modo
a adaptar a jaula às condições atmosféricas da Madeira, e prevêem
fazer novos testes no verão.
Outras utilizações
das alforrecas
Os outros parceiros do projeto estão também empenhados na utilização das alforrecas para as mais
diversas áreas. No caso de Israel foi
feito um estudo em que se percebeu que as alforrecas quando stressadas libertam um muco que pode
ser usado para filtrar pequenas
partículas, nomeadamente microplásticos.
Na Alemanha tentam usar este
organismo para produtos de cosmética e Itália e China vêm a possibilidade de incorporar as águas
vivas na gastronomia, apesar de na
China este organismo já ser consumido. ●

