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Onde se lê
… do esforço de esforço de pesca…
Promover disseminação…
… categorias de produção: algas,
plantas aquáticas, moluscos,
crustáceos e peixes.
… ter como nome família Lee…
… embora seguindo métodos
semelhantes ao da ostreicultura…
… no último quarto de século XX…
… resultantes da excreção através das
branquias…
… dirigidos a manutenção…
… de sedimento sobre os organismos
betónicas…
… o valor do CBO é sempre elevado…
… mineralizadas em moléculas
inorgânicos…
Aquacultura em jaulas submersiveis

Deveria ler-se
… do esforço de pesca…
Promover a disseminação…
… categorias de produção: algas e
plantas aquáticas, moluscos, crustáceos
e peixes.
… ter como nome de família Lee…
… embora seguindo métodos
semelhantes aos da ostreicultura…
… no último quarto do século XX…
… resultantes da excreção através das
brânquias…
… dirigidos à manutenção…
… de sedimento sobre os organismos
bentónicos…
… o valor da CBO é sempre elevado…
… mineralizadas em moléculas
inorgânicas…
Aquacultura em jaulas submersíveis

… utilizadas para o cultivo
macroalgas…
… restrito espécies que contribuem…
Crescimento e taxa e conversão
… a utilização de este tipo de
equipamento…
Em caso mais extremos…
… Nt igual a 0,00001.
… deverá ser minunciosamente
planeado…
Filtração quimica
… Chaetoceros gracilis, C. calcitrans) os
flagelados…
… depende qualidade do inóculo…
Estes estão em bolsa ovígeras…
… com os ângulos entre as espinhas
mais agudos…
… dos lípidos de 9% a 28% e hidratos
de carbono…
… foi abandonado e todo camarão…
… tropicais, subtropicais e
temperadas…
Dado que os cistos devem ser
mantidos …
… the environmental costas of
aquacultures…

… utilizadas para o cultivo de
macroalgas…
… restrito de espécies que contribuem…
Crescimento e taxa de conversão
… a utilização deste tipo de
equipamento…
Em casos mais extremos…
… Nt igual a 0,0001.
… deverá ser minuciosamente
planeado…
Filtração química
… Chaetoceros gracilis, C. calcitrans), os
flagelados…
… depende da qualidade do inóculo…
Estes estão em bolsas ovígeras…
… com os ângulos entre os espinhos
mais agudos…
… dos lípidos de 9% a 28% e dos hidratos
de carbono…
… foi abandonado e todo o camarão…
… tropicais, subtropicais e temperados…
Os cistos devem ser mantidos …
… the environmental costs of
aquacultures…

