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Ericeira prepara-se para ser a grande 
maternidade dos ouriços em Portugal

DR

A zona da Ericeira tem um bom potencial para o aumento da produção na apanha e na aquacultura

Em alguns locais do mundo “os ma-

nanciais do ouriço-do-mar foram 

já explorados até à exaustão” e os 

países que são grandes consumido-

res desta iguaria, como o Japão ou a 

França, começam a procurar alter-

nativas. É com base nesta constata-

ção que surge o projecto Ouriceira, 

uma iniciativa conjunta da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche do Instituto Po-

litécnico de Leiria, da Universidade 

de Évora e da Faculdade de Ciências 

de Lisboa, apresentada por José Li-

no, professor desta faculdade, du-

rante o recente Festival do Ouriço, 

na Ericeira.

A zona, afi rmam os especialis-

tas que participaram nas jornadas 

técnicas do festival, tem um bom 

potencial para o aumento da pro-

dução, tanto na apanha como na 

aquacultura. A par do interesse dos 

mercados externos, verifi ca-se tam-

bém já um aumento da procura no 

mercado interno — que o Festival 

do Ouriço quis reforçar, convidan-

do chefs portugueses e espanhóis 

a encontrar novas formas de apre-

sentar o ouriço nos seus pratos. 

Mas, explicou José Lino, para dar 

resposta a este interesse é funda-

mental fazer-se primeiro um estudo 

que deverá incidir em três pontos: 

cultivo, mananciais selvagens e re-

povoamento.

O que se come do ouriço-do-mar 

são as gónadas (o sistema reprodu-

tor muitas vezes, incorrectamen-

te, chamado “ovas”) e o seu valor 

é maior no período pré-reprodutor, 

entre Janeiro e Abril, quando se en-

contram mais desenvolvidas. Isto 

signifi ca, naturalmente, que a apa-

nha está a comprometer os futuros 

stocks, impedindo a reprodução na-

tural dos ouriços.

Por isso, salientou José Lino, 

é fundamental “evitar a sobre-

exploração generalizada”. No en-

tanto, em Portugal “existe pouca 

informação”. Daí que seja “impe-

rativo” estudar as populações de 

ouriço em Portugal, caracterizar a 

apanha e desenvolver técnicas de 

cultivo em cativeiro e de repovoa-

mento em zonas que já são muito 

exploradas. Serão estes os objecti-

vos do projecto Ouriceira, que está 

gónadas é que os animais recebam 

poucas horas de luz. “Na escola 

de Peniche já conseguimos fazer a 

reprodução”, afi rmou. Quando os 

ouriços atingem entre cinco e dez 

milímetros passam a um sistema de 

engorda, e “nas fases larvares são 

alimentados com microalgas e nas 

seguintes passam a alimentar-se 

com macroalgas”.

Ana Pombo explicou que no que 

diz respeito à alimentação “já exis-

tem rações desenvolvidas por no-

ruegueses e norte-americanos, mas 

não dão a cor laranja que os con-

sumidores apreciam nas gónadas”. 

Esse é, porém, um problema que 

pode ser ultrapassado com a adição 

de carotenóides naturais “como se 

faz com o salmão”.

A bióloga, coordenadora do Mes-

trado em Aquacultura do Politécni-

co de Leiria, defende que as empre-

sas que já se dedicam à aquacultura 

para a produção de peixes podem 

“aproveitar zonas das suas explora-

ções que não são usadas para fazer 

a produção de ouriços”, através da 

reprodução ou apenas do melho-

ramento das gónadas. Identifi cou 

também os principais problemas: 

“As dietas são muito caras, a janela 

de maturação das gónadas é curta, 

pelo que é necessário manipular o 

fotoperíodo. Há uma mortalidade 

elevada das larvas, o que signifi ca 

que é necessária mais investigação e 

há pouca disponibilidade de juvenis 

para a engorda.”

Se, com maior conhecimento e 

investigação neste domínio, Portu-

gal conseguir ultrapassar estes pro-

blemas, tem, segundo os especialis-

tas, boas condições para se juntar 

ao grupo de países produtores que 

existe hoje no mundo, como o Chi-

le, o Canadá, os Estados Unidos, a 

Noruega, a Rússia ou o Japão.

O país tem boas condições para apostar no ouriço-do-mar, em meio natural ou aquacultura — e responder 
assim ao interesse crescente dos consumidores mundiais, afi rmam peritos

Ouriços-do-mar
Alexandra  Prado Coelho

o número de licenças dadas para a 

apanha tem vindo a aumentar: em 

2003 foram emitidas 46 licenças a 

nível nacional e em 2014 o número 

subiu para 211.

Quando à aquacultura, “tem havi-

do manifestações de interesse, mas 

poucas concretizações”, disse, re-

ferindo a existência de apenas um 

estabelecimento licenciado, na re-

gião de Aveiro, cuja actividade é de 

crescimento e engorda dos ouriços. 

Não existe ainda nenhuma unidade 

licenciada para a “reprodução de 

juvenis”.

Na opinião de Ana Pombo, do Po-

litécnico de Leiria, e também envol-

vida no projecto Ouriceira, “o ou-

riço é um bom candidato” à aqua-

cultura que “em Portugal precisa 

de ser diversifi cada”. A água tem a 

temperatura adequada (entre os 18 

e os 22 graus) e o que é necessário 

para o desenvolvimento de boas 
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à aquacultura 
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actualmente na fase de procurar fi -

nanciamento, e que, segundo o bi-

ólogo, deverá começar em Janeiro 

de 2016 e tem uma duração prevista 

de 36 meses.

Actualmente, segundo dados 

apresentados na mesma ocasião 

por Edgar Afonso, da Direcção-

Geral de Recursos Naturais, Segu-

rança e Serviços Marítimos, a venda 

em lota de ouriço é (números de 

2014) de apenas 9100 quilos, mas 


