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Resumo 

O comércio de espécies marinhas ornamentais apresenta um elevado impacto ambiental 

tornando-se essencial a sua produção em regime de aquacultura para satisfazer a procura 

elevada destas espécies e para repovoar áreas de recife afetadas.  

A alimentação dos corais é geralmente garantida pelas zooxantelas, que estabelecem 

uma relação simbiótica com os corais. No entanto, uma alimentação heterotrófica desempenha 

um papel importante. 

Neste trabalho, através da formação de fragmentos de zoantídeos e corais moles (género 

Lobophytum), testaram-se os efeitos da alimentação exógena, com 3 dietas inertes: dieta A, que 

apenas continha Artemia liofilizada; a dieta B, que consistia num microencapsulado de 

proteínas de origem marinha e vegetal; a dieta C, composta apenas por microalgas. Avaliaram-

se o crescimento, a eficiência fotossintética, o stress oxidativo e o balanço energético dos 

pólipos. 

Nos corais Lobophytum, a alimentação exógena aparenta ter um efeito negativo no seu 

crescimento, mas sem afetar a eficiência fotossintética. Por outro lado, nos zoantídeos o 

fornecimento de alimento teve um efeito positivo significativo no seu crescimento, verificando-

se ao nível dos comprimentos dos cílios e diâmetros dos discos dos pólipos. As dietas não 

interferiram na eficiência fotossintética, stress oxidativo nem balanço energético.  

Palavras-chave: corais moles, zoantídeos, alimentação exógena, alimentação inerte 
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Abstract 

The marine ornamental trade has a high environmental impact, making it essential for 

aquaculture production to meet the high demand for these species and to repopulate affected 

reef areas. 

Coral feeding is generally ensured by zooxanthellae, which establish a symbiotic 

relationship with the corals. However, a heterotrophic feed plays an important role. 

In this study, through the formation of fragments of zoanthids and soft corals (genus 

Lobophytum), the effects of exogenous feeding were tested with 3 inert diets: diet A, which 

only contained lyophilized Artemia; diet B, which consisted of a microencapsulated protein of 

marine and vegetable origin; diet C, composed only of microalgae Growth, photosynthetic 

efficiency, oxidative stress and energy balance of polyps were evaluated. 

In Lobophytum corals, exogenous feeding appears to have a negative effect on their 

growth, but without affecting photosynthetic efficiency. On the other hand, in the zoanthids the 

food supply had a significant positive effect on their growth, with regard to the cilium length 

and polyp disc diameter. Diets did not affect photosynthetic efficiency, oxidative stress or 

energy balance. 

Key-words: soft corals, zoanthids, exogenous feeding, inert feeding 
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Capítulo I – Introdução 

1. Visão global da atividade aquícola

O relatório da ONU (2017) antevê que, devido ao aumento anual de 83 milhões de 

pessoas, a população mundial atingirá os 7,6 mil milhões em 2030 e 9,8 mil milhões em 2050. 

Estas previsões apontam para uma pressão crescente nos vários sectores da produção alimentar 

(Gentry et al., 2017).  

Os alimentos de origem aquática são, geralmente, excelentes fontes proteicas, de 

elevada digestibilidade, que se caracterizam  pelo seu elevado valor biológico, devido ao seu 

perfil em aminoácidos essenciais (Tacon e Metian, 2013). O consumo de pescado tem vindo a 

aumentar desde 1961, onde se situava nos 9 kg per capita, até à ultima década onde se registaram 

valores de 20,3 kg per capita (FAO, 2018). 

Os ecossistemas naturais são estruturas frágeis com recursos limitados sendo, por isso, 

importante a adoção de medidas que visem a sua preservação (FAO, 2009).  Aproximadamente 

52% dos recursos pesqueiros marinhos do mundo estão totalmente explorados, ou atingiram o 

máximo admissível, enquanto outros 28% dos stocks estão “sobrepescados”, esgotados ou em 

vias de recuperação (FAO, 2009).  

Neste contexto, a aquacultura ganhou especial relevo ao apresentar-se como uma 

alternativa ao fornecimento de espécies provenientes da pesca (Henriques, 1998) atenuando os 

impactos ambientais desta atividade extratora.  Entre outros, os principais desafios que se 

colocam à atividade aquícola passam por: 

 Aumento da produção global de alimentos (Tlusty, 2002); a produção total

incluiu 80,0 milhões de toneladas de peixes para fins alimentares (204,853 mil

milhões de euros), em 2016 (FAO, 2018);

 Sistemas de produção mais eficientes (FAO, 2016; Tlusty, 2002); tendendo a

centralizar as operações com maiores rendimentos nas operações intensivas

(Tlusty, 2002);

 Oferta de alimentos com maior segurança alimentar (Ahmed e Thompson,

2019; Brooks e Conkle, 2019; FAO, 2009; Subasinghe et al., 2009) e de elevada

qualidade nutricional (Boto et al., 2013; FAO, 2016; Subasinghe et al., 2009);
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  Apresentação de produtos constituídos por proteína animal a preços mais 

acessíveis (Boto et al., 2013); 

 Apoio económico às comunidades costeiras mais pequenas (Tlusty, 2002), 

através da promoção de emprego, principalmente em países em 

desenvolvimento; estes contribuem com mais de 90% da produção global total 

(Boto et al., 2013); 

 Diminuição dos impactos sobre as populações selvagens (Tlusty, 2002); 

 Repovoamento em zonas ameaçadas (Henriques, 1998). 

Embora o crescimento anual da aquacultura tenha caído para um nível moderado de 

5,8% durante o período de 2001 a 2016, a atividade continua a crescer mais rápido face às suas 

congéneres de produção de proteína animal (FAO, 2018; Lucas e Southgate, 2012; Subasinghe 

et al., 2009; Tacon e Metian, 2013). A esta emergência significativa da aquacultura designa-se 

“Revolução Azul” (Ahmed e Thompson, 2019). 

Em 2016, a aquacultura, a nível mundial, foi responsável pela produção de 171 milhões 

de toneladas de peixe enquanto as pescas foram responsáveis por valores um pouco abaixo dos 

90 milhões (FAO, 2018) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Gráfico representativo da captura mundial de pescado e produção aquícola. Fonte: FAO (2018). 
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A generalidade da produção aquícola mundial dedica-se à produção de alimentos para 

consumo humano, no entanto a produção de espécies ornamentais também é um sector 

importante da indústria da aquacultura em vários países (Tlusty, 2002) encontrando-se em 

rápida expansão (Cato e Brown, 2003; FAO, 2017; Ghosh et al., 2003; Olivier, 2010; Tlusty, 

2002).  

2. Comércio de espécies ornamentais

A manutenção de organismos aquáticos para fins estéticos e ornamentais (aquariofilia) 

é praticada há cerca de 1000 anos todavia, nos últimos 15 anos, tem-se assistido a progressos 

notáveis em todas as suas vertentes que se traduziram em novas técnicas na manutenção das 

espécies em aquário com elevado grau de sucesso (Lucas e Southgate, 2012). 

Este setor apresenta como principais produtores os países asiáticos (Singapura, Japão e 

Malásia) (Bassleer, 2015; Ghosh et al., 2003) e principais importadores os Estados Unidos da 

América (EUA) (Lucas e Southgate, 2012) representando um volume de negócios superior a 

13 mil milhões de euros anuais (Yanar et al., 2019). De facto, o comércio de organismos 

aquáticos para aquários e lagos juntamente com os equipamentos e os acessórios tornou-se uma 

indústria multibilionária (Lucas e Southgate, 2012).  

2.1 Comércio de espécies ornamentais marinhas 

O comércio de espécies ornamentais marinhas é uma indústria global que permite aos 

consumidores adquirirem organismos marinhos capturados em meio selvagem ou produzidos 

em aquacultura (Calado et al., 2017).  

Este tipo de comércio surgiu em 1930 no Sri Lanka (Biondo, 2018) que desde longa 

data, servia como um centro de exportação de espécies ornamentais de água doce (Calado et 

al., 2017). Durante as décadas de 1950 e 1960, o comércio foi significativamente melhorado: 

nessa altura já se utilizavam sacos de polietileno para embalar organismos vivos para o 

transporte, reduzindo os seus custos; iniciou-se a recolha de corais nas Filipinas e no Havai que, 

até então, só era realizada no Sri Lanka. Nessa altura os aquários públicos já faziam propagação 

de corais (Calado et al., 2017). 

O crescimento do comércio no final dos anos 1960 e 1970 deveu-se aos progressos na 

área comercial do sal marinho reconstituído que, com os avanços tecnológicos constantes em 
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filtragem, iluminação, controlo de temperatura e análises da água, continuaram a aumentar a 

fama do passatempo da aquariofilia durante os anos 1970 e 1980 (Calado et al., 2017). 

Durante a década de 1980, na Europa, iniciou-se uma mudança no aquário marinho que 

até aí era construído essencialmente por esqueletos de corais. Nessa altura começam a surgir 

tanques de recife de coral com os corais vivos como principal interesse e os peixes apenas como 

complementaridade (Lucas e Southgate, 2012). Nos EUA a percentagem de detentores de 

aquários é maior mas, pelo contrário, a aquariofilia de recife mais comum orbita nos peixes 

utilizando os invertebrados como complemento (Lucas e Southgate, 2012). 

Em todo mundo estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas mantenham aquários 

marinhos (Wabnitz, 2003) e, desde 1990, este hobby  tem experimentado um aumento 

significativo (Lecchini et al., 2006) resultante do crescente conhecimento relacionado com os 

organismos marinhos e do desenvolvimento de tecnologias associadas à manutenção dos 

aquários (Lucas e Southgate, 2012). Este mercado representa, atualmente, um valor de 1,5 mil 

milhões de dólares (Biondo, 2018).  

Os grupos de consumidores de organismos ornamentais marinhos consistem, 

principalmente, em amadores da aquariofilia que utilizam os aquários para fins estéticos, por 

passatempo ou pela companhia, e aquários públicos destinados a fins estéticos e educacionais 

(Calado et al., 2017). 

2.2 Principais espécies 

O comércio de peixes ornamentais marinhos envolve mais de 50 famílias de peixes e o 

número de exemplares capturados é de, aproximadamente, 20 a 25 milhões (Olivier, 2010).  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Peixe-palhaço Amphiprion 

ocellaris. Fonte: IUCN (2009). 
Figura 3 – Peixe-cirurgião Acanthurus chirurgus. 

Fonte: (Key to Nature (2019); Rocha et al. (2012)). 
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A família Pomacentridae corresponde a cerca de metade das capturas (Olivier, 2010) 

com cerca de 170 espécies (Rhyne et al., 2012). As espécies mais comercializadas são o 

Acanthurus chirurgus - o peixe-cirurgião (Figura 3) e o Amphiprion ocellaris - o peixe-palhaço 

(Figura 2) (Olivier, 2010). Relativamente às famílias de peixes mais comuns depois da 

Pomacentridae seguem-se as famílias Labridae e Pomacanthidae (Rhyne et al., 2012) (Quadro 

1). 

Quadro 1 – Peixes e corais mais comuns do mercado marinho de ornamentais. A sombreado vermelho as espécies 

mais importadas. Adaptado de (Calado et al. (2017); Rhyne et al. (2012); Wabnitz (2003)). 

O mercado de corais vivos aumenta 20 a 30% a cada ano, (FAO, 2017) sendo as 

Filipinas, desde há muito tempo e até à data, a principal referência e a maior fonte do mercado 

mundial de corais (Olivier, 2010; Rhyne et al., 2017).  

Durante a década de 80 a procura de corais moles era elevada devido à sua mais fácil 

manutenção. Atualmente, dados os avanços na área, o mercado mudou para os corais duros de 

modo que a procura de corais moles foi reduzida notavelmente (Lucas e Southgate, 2012).  

Os corais duros compreendem um mercado com cerca de 140 espécies (Olivier, 2010). 

No Quadro 1 podem-se visualizar as espécies de corais mais importadas a nível mundial. As 

maiores importações de corais duros englobam os géneros Trachyphyllia (mais de 37 000 

FAMÍLIAS DE 

PEIXES 

GÉNEROS DE 

CORAIS DUROS 

GÉNEROS DE 

CORAIS MOLES 

Acanthuridae Acropora Anthelia 

Apogonidae Catalaphyllia Cespitularia 

Balistidae Euphyllia Cladiella 

Blenniidae Galaxea Clavularia 

Callionnymidae Goniopora Dendronephthya 

Chaetodontidae Heliofungia Lobophytum 

Gobiidae Lobophyllia Nephthea 

Grammatidae Plerogyra Sarcophyton 

Labridae Scleractinia Sinularia 

Microdesmidae Trachyphyllia Xenia 

Pomacanthidae Turbinaria 

Pomacentridae 

Pseudochromidae 

Scorpaenidae 

Serranidae 
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exemplares importados entre 1988 e 2002), Euphyllia (31 614 exemplares) e Goniopora 

(27 322 exemplares) (Olivier, 2010; Wabnitz, 2003). 

Relativamente aos corais moles, os Sarcophyton são os mais comuns do mercado, com 

cerca de 60 tipos (Olivier, 2010). A Indonésia é o maior exportador deste tipo de corais, 

fornecendo cerca de 85% do mercado global desta espécie, seguindo-se as espécies Sinularia e 

Xenia (Wabnitz, 2003) (Quadro 1).  

2.3 Impacto ambiental 

Os recifes de corais, apesar de representarem menos de 0,1% do fundo dos oceanos 

(Heron et al., 2017), são considerados os sistemas biológicos mais ricos na Terra. Muitas vezes 

descritos como as florestas tropicais do mar (Cato e Brown, 2003; Heron et al., 2017; Wabnitz, 

2003), os recifes de corais alojam mais de um quarto de todas as espécies de peixes marinhos 

(Heron et al., 2017). 

Apesar da maior parte dos peixes ornamentais de água doce serem criados em cativeiro 

as espécies marinhas são essencialmente capturadas no seu habitat (Moorhead e Zeng, 2010). 

Apenas 10% das espécies marinhas são criadas em cativeiro (FAO, 2017). Consequentemente, 

os problemas ecológicos são mais evidentes nos ambientes marinhos.  

Segundo a FAO (2017), a captura contínua de organismos do seu habitat natural cria 

problemas ambientais diretos e indiretos dos quais se destacam: 

 A utilização de técnicas destrutivas na captura das espécies: entre as práticas 

destrutivas destacam-se o uso ilegal de venenos químicos como o  cianeto, o 

hipoclorito de sódio ou extratos de plantas (Bruckner, 2001). Estas substâncias são 

utilizadas para atordoar os peixes facilitando a sua captura. Esta prática não só 

provoca alta mortalidade nos peixes capturados como se reflete em efeitos tóxicos 

no ambiente, conduzindo à destruição dos habitats naturais (Lecchini et al., 2006; 

Olivier, 2010; Wabnitz, 2003), principalmente, os recifes de corais (Wabnitz, 

2003); 

 A perda de biodiversidade através de sobrepesca (Calado et al., 2017; Lecchini et 

al., 2006); 

 O risco de introdução de espécies exóticas e/ou disseminação de doenças; 
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 Elevados níveis de mortalidade associados ao mau transporte e práticas 

prejudiciais durante toda a cadeia comercial. 

As Filipinas são um exemplo clássico onde a degradação dos corais se faz notar. Esta 

ocorre, principalmente, devido ao uso das técnicas destrutivas e da sobrepesca (Lecchini et al., 

2006); 80 a 90 % dos peixes exportados são capturados com cianeto de sódio (Lecchini et al., 

2006).  

Para além dos riscos acima referidos, outros fatores ameaçadores dos recifes de corais 

resultam do desenvolvimento urbano das zonas costeiras, da poluição das bacias hidrográficas, 

da poluição, da pesca excessiva e destrutiva, do stress térmico e da acidificação do oceano 

(Burke et al., 2011). 

Os desafios futuros são: a conservação e sustentabilidade das espécies de peixes 

ornamentais; a redução das perdas e degradação de habitats; a implementação de energias 

renováveis; a utilização de práticas de pesca sustentável; a regulamentação internacional de 

padrões de comércio (FAO, 2017). 

2.4 Interesse da produção de corais em regime aquacultura 

À medida que cresce a consciencialização do público sobre a situação dos ecossistemas 

marinhos são levantadas algumas questões sobre a sua sustentabilidade que geram 

preocupações (Moorhead e Zeng, 2010). O comércio de espécies marinhas ornamentais tem um 

grande impacto ambiental devido à sua grande subordinação em relação aos ecossistemas 

naturais (FAO, 2017; Moorhead e Zeng, 2010).  

Os recifes de corais são grandes estruturas vivas de elevado interesse por vários motivos 

(Cato e Brown, 2003): 

 Abrigam uma vasta diversidade biológica; os corais são fundamentais para 

fornecimento estrutural do habitat (Barton et al., 2017); 

 Representam uma fonte de alimento importante da qual muitos organismos 

marinhos dependem para sobreviver e se reproduzir (Barton et al., 2017); 

 Fornecem espécies para o comércio ornamental marinho (MOT) (Calado et al., 

2017; Cato e Brown, 2003). Os corais suportam cerca de 4 000 espécies de 
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peixes (mais de um quarto de todas as espécies marinhas conhecidas) (Cato e 

Brown, 2003); 

 Constituem uma grande atração turística, o que significa um aumento do 

turismo  e comércio envolvente (Cato e Brown, 2003; Harris et al., 2005); 

 Protegem a zona costeira da erosão fazendo o tamponamento de linhas costeiras, 

protegendo de impactos de tempestades e das ondas com produção constante de 

areia através de sedimentos carbonatados dos recifes (Cato e Brown, 2003),; 

 Utilização dos esqueletos de coral para a industria da joelharia, como material 

de construção e como enxertos ósseos devido à semelhança estrutural com o osso 

humano  (Harris et al., 2005); 

 São uma fonte de compostos bioquímicos  com elevado potencial farmacêutico 

para combater doenças humanas (Bruckner, 2002; Cato e Brown, 2003; Harris 

et al., 2005; Rocha et al., 2011).  

Face ao exposto, torna-se evidente a necessidade da produção de corais em regime de 

aquacultura de forma a conseguir colmatar o nível elevado da sua procura sem recorrer aos 

ecossistemas naturais (Calado et al., 2017).  

Os corais cultivados são cada vez mais populares, devido às notáveis colorações que 

podem alcançar quando são produzidos ex situ (em cativeiro) (Calado et al., 2017; Ellis, 1999). 

Para além das suas cores, os corais moles apresentam uma capacidade notável de expansão ou 

contração do seu corpo e dos seu pólipos que oscilam consoante as correntes dando grande 

dinamismo e beleza aos biótipos (Ellis, 1999). A maioria dos corais moles não necessita de 

alimentação suplementar dado que conseguem realizar a fotossíntese através da simbiose com 

zooxantelas (Kushmaro e Kramarsky-Winter, 2004). Além disso, são resistentes ao transporte, 

ao manuseamento e requerem pouca manutenção (Ellis, 1999). 

Além do mercado marinho de ornamentais os corais (Hegazy et al., 2011), assim como 

outros invertebrados como as esponjas (filo Porifera) (Hickman et al., 2017), também são muito 

importantes para a extração de compostos bioativos com potencial biotecnológico, para a 

produção de fármacos (Bruckner, 2002; Cato e Brown, 2003; Rocha et al., 2011). Por exemplo, 

o género Lobophytum contém compostos inibitórios do VIH (vírus da imunodeficiência 

humana) (Rocha et al., 2011).  
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A produção de corais em aquacultura pode contribuir para a diminuição da exploração 

destrutiva dos recifes de corais possibilitando a sua recuperação, a sua conservação (Moorhead 

e Zeng, 2010), um comércio mais sustentável, avanços no conhecimento científico e a melhoria 

do mercado marinho ornamental (Barton et al., 2017). 

3. Características gerais dos corais e zoantídeos

3.1 Introdução

O filo Cnidaria (Figura 4) deve o seu nome aos cnidócitos ou células urticantes (Figura 

5), especializadas na defesa e na captura do alimento. No interior de cada cnidócito existe um 

vacúolo grande (cnidocisto ou nematocisto) que contém um líquido tóxico (Hickman et al., 

2017). Este filo divide-se em 5 classes (Corgosinho et al., 2010; Hickman et al., 2017), 

representadas na Figura 4, e engloba os invertebrados marinhos comercializados mais populares 

como os corais (duros e moles), as anémonas e as medusas (Calado et al., 2017).  

Os cnidários são organismos com dois tipos de morfologia externa: em forma de pólipo, 

isto é, fixos por uma extremidade oposta à boca ou em forma de medusas, organismos livres, 

flutuantes, deslocando-se apenas pela contração de uma campânula e dos seus tentáculos 

apensos  (Hickman et al., 2017).   

SubclasseClasseFilo

Cnidaria

Anthozoa

Hexacorallia

Cerianthipatharia

OctocoralliaHydrozoa

Scyphozoa

Staurozoa

Cubozoa

Figura 4 – Esquema representativo da taxonomia do filo Cnidaria. Adaptado de Hickman et al. (2017).
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A classe Anthozoa, à qual pertencem os corais e os zoantídeos, detém cerca de 6 500 

espécies (Corgosinho et al., 2010). Esta classe caracteriza-se por incluir apenas organismos que 

vivem na forma de pólipos (Harris et al., 2005; Hickman et al., 2017); pela presença de 

nematocistos, na gastroderme e epiderme (Figura 5), responsáveis pela captura de alimento 

(Ellis e Sharron, 1999) e por, nas extremidades, a faringe apresentar sulcos que se designam de 

sifonóglifos (Corgosinho et al., 2010). 

A classe Anthozoa é representada por 3 subclasses (Figura 4): Ceriantipatharia, que 

contém anémonas tubulares e corais espinhosos; Hexacorallia (ou Zoantharia), que engloba as 

anémonas-do-mar e os corais duros; Octocorallia (ou Alcyonaria), que contém corais moles e 

pontiagudos (Hickman et al., 2017). Neste trabalho serão abordados com algum detalhe os 

corais moles (Alcyonaria), em particular o género Lobophytum, e os zoantídeos (Zoantharia). 

3.2 Propagação 

A manutenção, o repovoamento e a recuperação dos recifes de corais dependem 

largamente dos processos reprodutivos sexuados e assexuados  (Barton et al., 2017; Bowden-

Kerby, 2001; Dias et al., 2019b; Glynn et al., 2017; Sella e Benayahu, 2010) fatores essenciais 

para a preservação da biodiversidade (Barton et al., 2017). 

Figura 5 – À esquerda a representação de um pólipo de uma Hidra, expondo o seu revestimento. Ao centro, um 

corte transversal de uma Hidra, mostrando os cnidócitos e os nematocistos, presentes nas células intersticiais. À 

direita, a estrutura do cnidócito. Adaptado de Hickman et al. (2017). 
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A reprodução assexuada, por fragmentação ou fissão, possibilita a rápida expansão de 

uma população, isto é, possibilita a propagação de genótipos bem adaptados dentro de uma 

área; facilita a colonização de habitats menos favoráveis para o estabelecimento de formas 

larvares e, assim, admite a persistência de uma população e a preservação da diversidade 

genética através de períodos pobres em reprodução sexuada (Baums et al., 2006; Dias et al., 

2019b).  

Enquanto as formas larvares produzidas sexualmente permitem o estabelecimento de 

populações altamente dispersas e geneticamente diversas (Dias et al., 2019b), a reprodução 

assexuada pode conduzir à redução da diversidade genotípica e, como tal, a maior 

suscetibilidade à volatilidade ambiental  (Reusch et al., 2005). 

 A redução da diversidade genotípica imposta pela reprodução assexuada depende, 

maioritariamente, da frequência com que a propagação sexual é realizada e do tempo de vida 

das colónias reprodutoras (Baums et al., 2006). 

A aquacultura de corais por reprodução assexuada ou “fragging” (Barton et al., 2017) 

baseia-se na fragmentação de colónias (colónia mãe). Esta separação pode ocorrer de forma 

natural, devido a perturbações físicas (como correntes fortes), onde parte dos fragmentos que 

se soltam têm capacidade de se fixar num novo substrato (Barton et al., 2017; Ellis e Sharron, 

1999). Embora as tempestades possam causar fraturas, especialmente em espécies mais 

ramificadas, a fragmentação de corais geralmente tem origem biótica, isto é, é iniciada ou 

agravada pela bioerosão (remoção ou destruição de substrato pela ação de organismos vivos) 

(Glynn et al., 2017). 

Em meios de cultivo artificiais procede-se à  separação dos tecidos (Richmond, 1997), 

com uma tesoura ou um bisturi, sendo os fragmentos fixados a um substrato (Barton et al., 

2017; Ellis e Sharron, 1999) e mantidos em situação controlada até atingirem um tamanho 

comercializável. O período médio de “cura” e crescimento no caso dos corais moles varia entre 

4 a 12 meses (Wabnitz, 2003).  

A fragmentação é um processo simples e não requer equipamento elaborado ou 

competências especializadas (Barton et al., 2017). Todavia, o processo é mais difícil de realizar 

em corais moles do que em corais duros devido a dificuldades na fixação ao novo substrato 

(Lucas e Southgate, 2012). Os corais Lobophytum são adequados à propagação em aquário 

devido à sua capacidade de curar e regenerar tecidos rapidamente (Wabnitz, 2003). 
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3.2.1 In situ e Ex situ 

A fragmentação artificial de corais divide-se em duas subcategorias in situ (no meio 

natural) e ex situ (em cativeiro) (Cato e Brown, 2003). A aquacultura de corais é exercida de 

duas formas tendo com base no seu local de implementação: as culturas in situ são instaladas 

no mar enquanto as culturas ex situ são mantidas em aquários (Leal et al., 2014). 

A técnica de cultivo in situ, comparativamente à ex situ, é relativamente barata dado 

oferecer a oportunidade de produzir grandes quantidades de fragmentos de corais o que permite 

uma restauração da população em larga escala. Os locais de estabelecimento das culturas in situ 

exibem condições semelhantes comparativamente aos locais onde as colónias irão ser 

implementadas posteriormente o que se pode traduzir num aumento do crescimento e numa 

maior sobrevivência pós-transplante dos corais (Bongiorni et al., 2011). 

O mais recente exemplo das técnicas in situ é o princípio “coral gardening” (jardinagem 

de corais) (Bongiorni et al., 2011; Mbije et al., 2010; Shaish et al., 2008). Este conceito está 

associado à ideia de plantações de florestas terrestres e surge como alternativa ao transplante 

direto de corais. O processo pode ser dividido em 2 etapas: numa primeira fase, são cultivados 

pequenos fragmentos de corais em viveiros, em zonas abrigadas, até atingirem o tamanho para 

serem transplantados (Bongiorni et al., 2011; Mbije et al., 2010; Shaish et al., 2008). Numa 

segunda fase, estas colónias com diferentes tamanhos e de combinações de espécies diferentes, 

são colocadas em zonas de recife danificado (Bongiorni et al., 2011; Mbije et al., 2010; Shaish 

et al., 2008). 

A popularidade dos cultivos ex situ deve-se a critérios de qualidade tais como a forma, 

a coloração, o teor em produtos naturais e parâmetros produtivos, como o crescimento e a 

produtividade volumétrica (Leal et al., 2014). De facto, a técnica de cultivo ex situ fornece 

outro tipo de possibilidades e manipulação de condições (abióticas) que podem maximizar a 

produção de corais por oposição aos procedimentos de reprodução in situ (Leal et al., 2014).  

Uma abordagem cada vez mais utilizada para a propagação de corais é a conciliação das 

duas técnicas referidas (in situ e ex situ). Inicialmente, é feita uma cultura ex situ de pequenos 

fragmentos em aquários e, posteriormente, as colónias são transferidas para viveiros marítimos 

naturais (Leal et al., 2014). Esta conjugação permite a utilização de fragmentos mais pequenos, 
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isto é, menos material retirado às colónias-mãe dado que o corte em excesso pode reduzir a 

viabilidade das colónias (Leal et al., 2014). 

Em conclusão, ambos os métodos de cultivo têm como objetivo a melhoria e eficiência 

da propagação de corais com a finalidade de serem comercializados ou repostos nos seus 

habitats naturais.  

3.3 Fatores bióticos e abióticos 

A qualidade dos ecossistemas representa uma variável importante que afeta a 

distribuição, a abundância e a taxa demográfica das espécies (Harborne et al., 2011). A 

vulgarização da manutenção dos corais em cativeiro só se tornou possível a partir do momento 

que o homem conseguiu reproduzir e controlar a maior parte dos fatores relacionados com os 

parâmetros da qualidade de água em pequenos volumes de água (aquários). Os corais são 

animais sensíveis que não toleram oscilações ao nível dos fatores que regulam a sua fisiologia 

(Harborne et al., 2011). Deste modo o estudo e avaliação destes fatores são essenciais para a 

conservação e propagação das espécies (Harborne et al., 2011). 

Os corais moles apresentam alguns mecanismos de defesa em caso de condições 

adversas. Nesta situação os animais podem fazer a retração dos tentáculos do pólipo para dentro 

da cavidade ou podem encolher a sua massa corporal, até um terço do seu tamanho, através da 

expulsão de água (Ellis e Sharron, 1999). Estes mecanismos conferem-lhes a capacidade de 

resistirem a condições ambientais flutuantes (Ellis e Sharron, 1999).  

3.3.1 Parâmetros da qualidade da água 

O crescimento dos corais é influenciado por inúmeros fatores ambientais (Yan et al., 

2019) entres os quais se destaca a qualidade da água (Ellis e Sharron, 1999; Yan et al., 2019) 

que é suscetível a alterações relacionadas com a temperatura, o pH e a salinidade, entre outros 

parâmetros. 

Dependendo da espécie a temperatura da água, tida como ótima para o crescimento dos 

corais, pode variar entre 25 e 30 °C (Ellis e Sharron, 1999). Ambas as condições de baixas ou 

altas temperaturas são causadoras de stress térmico; as temperaturas anormalmente altas são a 

principal razão de desencadeamento do branqueamento dos recifes em larga escala (Carilli et 

al., 2012; Dias et al., 2019b; Wooldridge, 2009).  
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O branqueamento de corais consiste na perda dos dinoflagelados (algas zooxantelas), 

com os quais estabeleciam simbiose (Morris et al., 2019; Wooldridge, 2009; Yan et al., 2019). 

Em termos nutricionais os corais adquirem grande parte da sua energia através da fotossíntese 

realizada por estes organismos (Morris et al., 2019). No caso da lixiviação destas zooxantelas, 

a sua sobrevivência fica comprometida (Morris et al., 2019). O branqueamento é uma resposta 

ao stress que pode ser causado pela exposição a altas ou baixas temperaturas, a luz intensa, 

mudanças na salinidade ou outro tipo de stress físico ou químico (Winter et al., 2016; 

Wooldridge, 2009). 

O pH a que água se deve encontrar pode oscilar entre os 8,1 e os 8,5 (Ellis e Sharron, 

1999). A diminuição do poder tampão (dureza temporária) e a consequente acidificação das 

águas provoca uma diminuição na saturação de carbonato, limitando a calcificação de 

esqueletos de coral, principalmente no caso dos corais duros (Yan et al., 2019).  

O fluxo da água é um dos parâmetros abióticos que mais influencia o desenvolvimento 

dos invertebrados marinhos (Schutter et al., 2010). O fluxo da água afeta inúmeros processos 

fisiológicos dos quais se destacam a fotossíntese, a respiração, a captura (e ingestão) de 

partículas, a absorção de nutrientes inorgânicos dissolvidos (como o nitrato e o fosfato) e a 

absorção de carbono inorgânico (Calado et al., 2017; Finelli et al., 2006; Schutter et al., 2010). 

No caso da captura e ingestão de partículas alimentares, esta pode ser máxima a níveis de fluxo 

intermédios devido ao coral apresentar a tendência do coral para retrair os tentáculos sob 

elevados fluxos de água (Calado et al., 2017). 

O fluxo de água é essencial para a renovação da camada que rodeia o coral porque 

facilita a renovação dos gases e dos nutrientes em suspensão e a remoção de resíduos (Calado 

et al., 2017). Por outro lado pode exercer efeitos negativos como: ser uma fonte de stress,  

danificar o tecido coral, fraturar os ramos do esqueleto ou restringir a captura de partículas 

devido à deformação e achatamento dos tentáculos (Schutter et al., 2010). 

3.3.2 Iluminação 

A luz é a principal fonte de nutrição de corais simbióticos (Calado et al., 2017; 

Gorbunov et al., 2001). Estes, usufruem da capacidade fotossintética das zooxantelas, algas 

dinoflageladas, que providenciam ao coral carbono para a sua nutrição (Iluz e Dubinsky, 2015; 

Ralph et al., 1999).  
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A luz afeta a qualidade do coral quer na sua condição fisiológica, quer na forma e na 

cor (Calado et al., 2017). A quantidade de corais (Calado et al., 2017), riqueza e diversidade 

das espécies também estão associadas à disponibilidade de luz (Chow et al., 2019). Por 

representar uma condição primária na nutrição, via fotossíntese, a luz é essencial para o 

crescimento do coral. Assim, sob baixa luminosidade, as taxas de crescimento são, 

forçosamente, mais baixas dado que a heterotrofia pode não conseguir compensar esta perda 

energética (Chow et al., 2019).  

A luz é um fator chave na aquacultura ex situ de corais (Costa et al., 2016). A 

manipulação desta incluí: aspetos quantitativos (irradiância), medidos pela  intensidade de PAR 

(radiação ativa fotossintética), que quantificam a luz disponível para o coral; qualitativos 

(espectro de luz) que podem variar com a profundidade e a fonte de luz; aspetos tecnológicos 

(tipos de fontes de luz) que variam com a utilização de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de 

iodetos metálicos e LEDs (diodos emissores de luz) (Calado et al., 2017). 

4. Alimentação e nutrição dos corais

4.1 Tipos de alimentação

Os corais exibem duas formas de nutrição: heterotrófica e autotrófica (Calado et al., 

2017; Ellis e Sharron, 1999; Harris et al., 2005; Rosenberg e Loya, 2013; Wiedenmann e 

D’Angelo, 2018). 

A grande parte dos corais de zonas tropicais de baixa profundidade, independentemente 

da sua classificação taxonómica, encontram-se em relação de simbiose com dinoflagelados 

fotossintéticos do género Symbiodinium, comummente referidos como zooxantelas (Goldberg, 

2018).  

A alimentação autotrófica deve-se à presença das zooxantelas (Calado et al., 2017; Leal 

et al., 2013; Rosenberg e Loya, 2013) que se encontram alojadas nos vacúolos (Goldberg, 2018) 

das células que revestem a cavidade digestiva do coral (Wiedenmann e D’Angelo, 2018). Esta 

relação permite que o coral receba carbono fixado (Morris et al., 2019), na forma de açúcares 

e lípidos, suprindo grande parte das suas necessidade energéticas (Wiedenmann e D’Angelo, 

2018). Os dinoflagelados, em troca, recebem dióxido de carbono e produtos residuais azotados 
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(Morris et al., 2019). Esta relação simbiótica permite a existência de recifes de corais em águas 

oligotróficas, ou seja, ecossistemas pobres em nutrientes (Morris et al., 2019). 

Os corais também podem adquirir os seus nutrientes através da alimentação 

heterotrófica relacionada com a captura efetuada pelos tentáculos dos corais de material 

orgânico diverso (Calado et al., 2017; Harris et al., 2005). 

A heterotrofia envolve a absorção de material orgânico particulado vivo e morto (MOP) 

e de material orgânico dissolvido (MOD) (Widdig e Schlichter, 2001). Este último é constituído 

por açúcares simples, aminoácidos livres dissolvidos, ácidos gordos, vitaminas, clorofila, 

ácidos húmicos e, inclusive, o carbono fixado por organismos autotróficos que esteja presente 

na coluna de água (Goldberg, 2018; Houlbrèque e Ferrier‐Pagès, 2009). Este material é 

considerado o maior reservatório permutável de material orgânico na Terra (Goldberg, 2018). 

O MOD resulta, principalmente, de três grandes fontes: sedimento proveniente do solo, algas 

ou fitoplâncton em suspensão nas águas superficiais e substâncias orgânicas sintéticas de 

origem humana ou industrial (Mostofa et al., 2013). 

O MOP pode dividir-se em matéria orgânica particulada detrítica e viva (Goldberg, 

2018). Enquanto a matéria orgânica particulada detrítica resulta de sedimentos superficiais 

existentes nos recifes de coral tais como bactérias, exsudados microbianos, protozoários, 

invertebrados intersticiais e microalgas (Houlbrèque e Ferrier‐Pagès, 2009), a matéria orgânica 

particulada viva engloba o zooplâncton e fitoplâncton (Houlbrèque e Ferrier‐Pagès, 2009). 

Deste modo o MOP pode contribuir significativamente para a quantidade de nutrientes dos 

recifes, influenciar a calcificação dos corais e aumentar a capacidade de superação do stress 

(Goldberg, 2018). 

Os corais simbióticos realizam os dois tipos de alimentação enquanto os assimbióticos 

apenas se alimentam por heterotrofia (Calado et al., 2017). Nos corais simbióticos, os nutrientes 

ingeridos (como o azoto e o fósforo) pela heterotrofia são essenciais (Calado et al., 2017; 

Kushmaro e Kramarsky-Winter, 2004; Leal et al., 2013; Palardy et al., 2008) dado que não são 

fornecidos pelas zooxantelas em situações de branqueamento (ou outro tipo de stress) ou em 

águas com pouca luminosidade (profundas ou turvas) (Leal et al., 2013; Morris et al., 2019). 

Portanto, quando não há possibilidade de fotossíntese, este tipo de alimentação é responsável 

por uma fração significativa do carbono fixado (Leal et al., 2013). 
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A alimentação heterotrófica também aumenta a capacidade fotossintética dos corais 

dado que aqueles que obtêm alimentos adicionais apresentam maiores quantidades de clorofila, 

logo, maiores taxas fotossintéticas (Calado et al., 2017). 

5. Zoantídeos

5.1 Aspetos gerais da biologia, reprodução e nutrição

Os zoantídeos pertencem à ordem Zoantharia (= Zoanthidea, Zoanthiniaria) (Burnett et 

al., 1997; Daly et al., 2007; Sinniger et al., 2005; Sinniger et al., 2013) (Figura 6) sendo dos 

grupos de invertebrados mais comuns nos recifes de corais (Reimer et al., 2014; Walsh e 

Bowers, 1971) particularmente as espécies Palythoa spp. e Zoanthus spp. (Burnett et al., 1997). 

Estes organismos são bentónicos e afetam a distribuição dos restantes invertebrados marinhos 

porque competem pelo mesmo espaço formando colónias densas no substrato (Rabelo et al., 

2015).  

Reino: Animalia

Filo: Cnidaria

Classe: Anthozoa

Subclasse: Hexacorallia 
(Zoantharia)

Ordem: Zoantharia 
(Zoanthidea, Zoanthiniaria)

Figura 6 – Esquema representativo da classificação taxonómica dos Zoantídeos. Adaptado de (Hickman et al. 

(2017); Key to Nature (2019); Sinniger et al. (2013)). 
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A ordem Zoantharia é caracterizada por pólipos com duas filas de tentáculos com 

simetria birradial e apenas um sifonóglifo ventral, ligados entre si por um tecido denominado 

coenênquima (Daly et al., 2007; Koupaei et al., 2016; Ryland, 1997; Sinniger et al., 2005) 

(Figura 7). São espécies que apresentam modo de vida colonial  (Sinniger et al., 2013) com 

exceção do género Sphenopu que apresenta pólipos separados (Ryland, 1997). 

Os zoantídeos asseguram a sua nutrição através da relação simbiótica com 

dinoflagelados do género Symbiodinium que, por sua vez, necessitam de energia solar. Este 

facto determina a presença dos zoantídeos em zonas fóticas, isto é, zonas superficiais ou de 

pouca profundidade (Koupaei et al., 2016). 

O dimorfismo sexual refere-se ao sexo da colónia e não do pólipo (Ryland, 1997). Uma 

colónia hermafrodita apresenta pólipos de ambos os sexos enquanto uma colónia gonocórica 

possui apenas pólipos monóicos (Ryland, 1997). Por exemplo, nos zoantídeos de águas 

superficiais, como os do género Palythoa spp. e Zoanthus spp., observam-se ciclos anuais 

encontrando-se pólipos, predominantemente, femininos de novembro a maio e masculinos de 

maio a outubro (Ryland, 1997). 

No processo de reprodução assexuada as colónias podem ser formadas por fissão e/ou 

fragmentação (Ryland, 1997). Embora a fissão seja o tipo predominante de reprodução 

assexuada (Bocharova, 2016) a fragmentação é responsável pela dispersão e combinação das 

colónias nas zonas tropicais de baixa profundidade (Ryland, 1997). 

 

  

  

Figura 7 – Fotografia de colónia de Zoanthus. 
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6. Lobophytum

6.1 Aspetos gerais da biologia, reprodução e nutrição

A ordem Alcyonacea distingue-se, principalmente, pela forma e distribuição dos 

escleritos (elementos minerais calcáricos, incorporados no tecido coenênquima) que conferem 

rigidez e suporte à colónia (Ellis e Sharron, 1999) podendo ser utilizados para identificar e 

classificar as espécies (Daly et al., 2007). 

Pertencente aos corais moles (ordem Alcyonacea; Figura 8) o género Lobophytum 

engloba 46 espécies descritas (McFadden et al., 2006). O Devil’s Hand Coral (Coral Mão-do-

Diabo), assim designado pelos seus lóbulos em forma de dedos, é caracterizado pela epiderme 

macia, lisa e carnuda com tons castanhos, beges ou verdes (Ellis e Sharron, 1999) (Figura 9).  

As colónias destes corais são caracterizadas pelo seu baixo porte e formas variadas que 

podem ser rasas ou arredondadas (Verseveldt, 1983). As colónias são constituídas por uma base 

incrustante, frequentemente designada como a parte estéril do coral, através da qual se originam 

os lóbulos designados como a parte fértil (Verseveldt, 1983). Este género de corais caracteriza-

Figura 8 – Esquema representativo da classificação taxonómica do género Lobophytum. Adaptado de 

(Ellis e Sharron (1999); Key to Nature (2019); WoRMS (2019)).  

Reino: Animalia

Filo: Cnidaria

Classe: Anthozoa

Subclasse: Octocorallia 
(Alcyonaria)

Ordem: Alcyonacea

Subordem: Alcyoniina

Família: Alcyoniidae

Género: Lobophytum
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se por apresentar colónias dominantes e competitivas com longevidade elevada, crescimento 

lento e forte resistência à predação devido à sua capacidade regenerativa (McFadden et al., 

2006).  

A sua nutrição é assegurada pela captura de alimentos através dos nematocistos e pela 

sua relação de simbiose com zooxantelas responsáveis pelo processo de  fotossíntese tal como 

acontece em outros corais simbiontes (Ellis e Sharron, 1999). 

A reprodução sexual dos Lobophytum consiste numa desova durante a qual as colónias 

libertam os gâmetas na coluna de água onde ocorre fertilização externa com posterior 

desenvolvimento embrionário na forma planctónica (Kahng et al., 2011). 

Os Octocorallia podem exibem os dois tipos de reprodução: sexuada e assexuada 

(Kahng et al., 2011).  Apesar de apresentar reprodução assexuada de diferentes formas (fissão, 

fragmentação, perda de pólipos, entre outras), a reprodução sexual é o modo dominante de 

crescimento populacional para a maioria destas espécies (Kahng et al., 2011). 

As áreas mais comuns onde estes corais prosperam são o Oceano Pacífico, o Oceano 

Índico e o Mar Vermelho (Ellis e Sharron, 1999; Kahng et al., 2011). Geralmente estão 

associados aos recifes planos de declive mas podem ocorrer em substratos duros dentro de 

lagoas (Ellis e Sharron, 1999). Os corais Lobophytum são frequentemente produzidos em 

regime de aquacultura por serem considerados dos mais resistentes; o seu tamanho mínimo de 

comercialização é de cerca de 10-12 cm que é atingido em 6 a 12 meses (Ellis e Sharron, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Coral do género Lobophytum. 
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Capítulo II – Metodologia 

Os ensaios de crescimento e respetivos procedimentos foram realizados no Biotério de 

Organismos Aquáticos da UTAD (licença nº 019214) sob a supervisão de cientistas treinados 

e acreditados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), seguindo as 

recomendações da Diretiva Europeia 2010/63/UE relativa à proteção dos animais utilizados 

para fins científicos. 

1. Montagem do sistema

Para a realização do trabalho foi montado um mini sistema integrado de água salgada 

(Figura 10) constituído por um aquário de vidro (120 L) e respetiva sump (100 L). A circulação 

de água foi feita através de uma bomba de recirculação (2000 L h-1).  

A filtração consistiu na utilização de 2 sacos de nylon (200 µm) e 200 g de Shiporax 

que asseguraram a filtração mecânica e biológica, respetivamente. O complemento de filtração 

foi realizado por um escumador semiprofissional de alto débito (Bublle King). Foi utilizado um 

fotoperíodo artificial (12L:12N) que consistiu na utilização de 4 lâmpadas T5 (25W; 25000K). 

Semanalmente foi realizada uma mudança de água parcial (10% do volume total) com 

água salgada natural e, nessa altura, eram verificados alguns dos parâmetros da água mais 

limitantes. O sistema assegurou uma qualidade de água adaptada às necessidades dos 

 3  4 

Figura 10 – Sistema integrado de água salgada.
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invertebrados tendo sido registados os valores seguintes: Salinidade (34/1000 ± 1,0), pH (8,2 ± 

0,5), temperatura (24ºC ± 1,0), Ca (400 mg ± 50), dureza temporária (Kh-7-9º A).  

Os compostos azotados foram mantidos a níveis residuais (< 2,5 mg NO3) ou ausentes 

(NH4+ e NO2). O sistema esteve em funcionamento durante um período mínimo de 2 meses 

antes de serem colocados os corais. Numa primeira fase, foram colocados alguns corais 

sentinela (Sarcophyton e Sinularia) para avaliar da qualidade do biótipo.  

2. Material biológico e montagem dos fragmentos 

Para a montagem dos “frags” foram utilizadas colónias selvagens de Zoanthus verdes e 

Lobophytum a partir de uma importação de uma empresa especializada no ramo (ORNI’Ex.; 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia). A partir das colónias mãe (Figuras 11 e 12) foram montados 

cerca de 20 fragmentos de cada uma das espécies. Para o efeito foram utilizadas bases inertes 

de argamassa de carbonato de cálcio (Aquaforest; Polónia) e um gel de cola (Etil-2-

cianoacrilato; AF GEL FIX; Aquaforest; Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figuras 4 e 5 

Figura 13 – Bases de argamassa de carbonato de cálcio e gel de cola. 

 

Figura 11 – Colónia mãe de Lobophytum.  Figura 12 – Colónia mãe de Zoanthus. 
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Para a execução dos fragmentos de Zoanthus foram separados da colónia mãe pequenos 

fragmentos (4-6 pólipos) com um bisturi. Os fragmentos foram lavados em água salgada (2-3 

segundos) e ligeiramente secos em papel absorvente. Seguidamente foram montados na 

respetiva base e passados por água salgada limpa. O processo foi extremamente rápido não 

tendo ultrapassando os 15 segundos por montagem. Seguidamente, as novas colónias foram 

colocadas no aquário para um período de maturação de cerca de 3 semanas. Esse período visou 

a adaptação do fragmento de coral à nova base e respetiva colagem natural por propagação de 

tecido. Deve ser referido que passados 30 minutos após a montagem dos fragmentos, a 

totalidade dos exemplares apresentava os pólipos abertos confirmando, assim, o sucesso da 

operação (Figura 14). De qualquer dos modos, posteriormente, só os exemplares devidamente 

fixados e com os pólipos abertos foram utilizados no ensaio.  

O procedimento utilizado para a montagem dos fragmentos de Lobophytum foi 

ligeiramente diferente. Tratando-se de um coral mole de fixação mais difícil e demorada o 

procedimento consistiu no corte de fragmentos, com um tamanho médio de 3cm, a partir da 

colónia mãe (Figura 11). Os fragmentos foram colocados em água e colados, um a um, com o 

gel de cola. Para completar a fixação foram utilizados palitos de madeira e elásticos para 

estabilizar a montagem (Figura 15). O palito foi montado transversalmente de modo a atravessar 

o fragmento na sua totalidade (na zona da base) sendo que os elásticos serviram para prender

os palitos na base. A fixação apenas com elásticos não é recomendada porque exerce pressão 

nos tecidos do coral podendo levar a fissuras ou infeções com consequente morte do 

invertebrado.  

Figura 14 – Frags de zoantídeos 30 min após a montagem. 

.
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3. Dietas  

Foram utilizadas 3 dietas experimentais inertes (dieta A, B e C) cuja composição se 

apresenta no Quadro 1. Além destas dietas, foi utilizado um tratamento alimentar de controlo 

(sem fornecimento extra de alimento) que simulou as condições de alimentação típicas de um 

aquário de recife. 

 

Quadro 2 - Composição química das dietas experimentais. 

Composição química (% MS) A B C* 

Proteína bruta  54,0 63,3 42,0 

Gordura bruta 4,5 8.2 21,0 

Cinzas  11,1 11 13,0 

Fibra  2,0 - - 

Energia (MJ kg-1; MS) 20,3 - - 

* Necton S. A. (mistura de Nannocholoropsis sp., Tetraselmis sp. e Isochrysis sp.) 

 

As dietas A e B foram produzidas pela empresa SPAROS Lda. (Olhão). A dieta A foi 

constituída por artémia adulta liofilizada que foi obtida após liofilização dos crustáceos frescos 

com posterior redução a partículas de diâmetro médio entre os 80-100 µm.  

A dieta B tem na sua composição: 55% de proteínas marinhas (farinha de peixe, 

hidrolisado de peixe, alimentação de lula, de camarão, de krill); 25% de proteínas vegetais 

(concentrado de proteína de ervilha, glúten de trigo); biomassa de artémia; mistura de 

Figura 15 – Frag de Lobophytum após a montagem. 

. 
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microalgas (Spirulina sp., Chlorella sp., Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp.); 8% de mistura 

de óleos marinhos (de peixe e krill); 2% de vitaminas e minerais e 10% de outros aditivos. 

Todas as misturas foram homogeneizadas e submetidas a extrusão (diâmetro: <100 µm), 

utilizando uma extrusora (escala piloto) de dupla rosca (Clextral BC45; Clextral, França). As 

dietas foram refrigeradas tendo sido retiradas amostras compostas para análise posterior.  

A dieta C foi fornecida pela empresa Necton S. A. (Olhão) e, segundo o fabricante, 

consta de uma mistura de microalgas marinhas específicas (Nannocholoropsis sp., Tetraselmis 

sp. e Isochrysis sp.) para alimentação de corais.  

4. Ensaio de crescimento e maneio alimentar

Após um período mínimo de 3 semanas para “maturação” e aclimatização dos corais 

foram constituídos os seguintes grupos experimentais (Figura 16): 

 3 colónias de Zoanthus apenas com alimentação endógena (Regime ZN);

 18 colónias de Zoanthus sujeitos a alimentação exógena (Regimes ZA – dieta A, ZB –

dieta B e ZC – dieta C);

 5 fragmentos de Lobophytum sujeitos apenas com alimentação endógena (LN).

 12 fragmentos de Lobophytum sujeitos a alimentação exógena (Regime LA – dieta A e

LC – dieta C).

Figura 16 – Esquema de posicionamento dos frags. ZN – Zooantídeos com alimentação normal. ZA – Zooantídeos, 

alimentados com dieta A. ZB – Zooantídeos alimentados com dieta B. ZC – Zooantídeos alimentados com dieta 

C. LN – Lobophytum, com alimentação normal. LA – Lobophytum, com alimentação da dieta A. LC – Lobophytm, 

com alimentação da dieta C.
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Em relação ao maneio alimentar foi necessário definir uma estratégia muito particular 

de alimentação para simular a alimentação normal de um aquário de exposição (restos de 

alimentação dos peixes; outros nutrientes em suspensão) para os grupos de controlo e, por outro 

lado, executar uma alimentação complementar exógena nos grupos experimentais. Sendo 

assim, os corais dos tratamentos controlo (sem alimentação exógena; ZN e LN) foram 

posicionados na zona de entrada de água limpa do aquário assumindo que o fluxo laminar de 

água não deixaria os corais acederem à alimentação externa. Por sua vez, os corais dos 

tratamentos com alimentação suplementar estavam colocados, imediatamente a seguir, numa 

zona anterior à descarga para o filtro (Figura 16). O pressuposto seria que a água, com algum 

tipo de alimento fornecido, seria obrigada a passar no rigoroso sistema de filtração mecânica e 

escumador antes de entrar, de novo, no aquário.  

O alimento foi fornecido, manualmente, duas vezes por semana tendo sofrido uma 

prévia hidratação e suspensão em água salgada. Para o efeito, uma pequena quantidade de dieta 

(cerca de 100 mg) foi colocada num tubo falcon com adição de 50 mL de água salgada a que 

seguiu uma agitação vigorosa para homogeneizar o alimento. Ainda antes de fornecer o 

alimento, o grupo de corais a alimentar foi isolado dos restantes através da colocação de um 

cilindro transparente de acrílico. Através desta estratégia de isolamento a corrente de água foi 

suspendida e apenas os corais a alimentar é que teriam acesso ao alimento. Seguidamente foi 

utilizada uma pipeta de Pasteur para criar uma pequena nuvem de partículas alimentares 

próxima de cada um dos corais. A partir do momento que os invertebrados reagiam ao contacto 

com as partículas de alimento, fechando os pólipos, o fornecimento de alimento era suspenso. 

Passados 30 minutos, e ainda antes de retirar o cilindro, era feita uma ligeira aspiração de 

sedimentos na zona de alimentação para remoção de restos de alimento eventualmente não 

consumido. Finalmente, após a alimentação dos corais, os sacos de nylon do sistema de filtração 

foram lavados. Para evitar misturas e/ou excesso de alimento cada regime alimentar foi 

fornecido em dias separados. O ensaio teve uma duração de 90 dias. 

5. Amostragens 

No início do ensaio foi feita uma fotografia inicial para identificação da posição e 

atribuição de numeração a cada um dos corais. O número de pólipos de cada uma das 21 

colónias de Zoanthus foi contado e registado. Para não causar stress aos animais, a contagem 

foi feita recorrendo a um dispositivo específico (óculo) que foi colocado à superfície da água. 
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Este funcionou como lupa permitindo fazer a contagem individual dos pólipos. Foram ainda 

medidos os comprimentos dos tentáculos e o diâmetro dos pólipos, aos 0, 60 e 90 dias.  Esta 

medição foi realizada através de fotografias individuais de cada fragmento (programa ImageJ) 

selecionando 10 pólipos em cada um dos fragmentos de controlo (ZN; n=30) e 6 em cada um 

dos fragmentos sujeitos a tratamento (n=36). 

No caso dos Lobophytum, cada peça foi fotografada individualmente para determinação 

da área total inicial do coral em cm2 (análise de imagem; programa ImageJ). Este tipo de 

amostragem foi repetida após 30, 60 e 90 dias de alimentação.   

6. Medição da fluorescência da clorofila in vivo

No final do ensaio foram utilizados 6 pólipos de 3 fragmentos de cada tratamento (n=18) 

para determinação da fotobiologia. A fluorescência da clorofila in vivo foi efetuada utilizando 

um sistema de fluorometria de modulação por amplitude de pulso (PAM). Para o efeito foi 

efetuada a emissão de dois sinais luminosos diferentes (pulso modulado seguido de pulso de 

saturação) com posterior leitura da fluorescência mínima  (F0), máxima (Fm) e variável (Fv) 

emitidas pelo organismo fotossintético (Schreiber, 2004). O fluorímetro PAM foi composto por 

uma unidade de controlo de computador (Walz) e uma unidade de deteção de emissor 

(Gademann Instruments, GmbH, Würzburg, Alemanha). 

As medições foram realizadas 2 horas após as luzes serem acesas para que o aparelho 

fotossintético pudesse ser totalmente ativado. Antes de cada medição, os fragmentos de coral 

foram submetidos a escuridão total durante 15 minutos. A eficiência fotossintética, o 

rendimento quântico máximo (Fv/Fm) do fotossistema II (PSII) foi calculado seguindo a 

seguinte equação: 

𝐹𝑣
𝐹𝑚

=
(𝐹𝑚 − 𝐹0)

𝐹𝑚

Em que Fv – fluorescência variável, Fm – fluorescência máxima, F0 – fluorescência mínima. 
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7. Análise de biomarcadores 

7.1 Preparação das amostras  

As amostras de tecido dos corais foram individualmente homogeneizadas em gelo 

usando 1200µL de água ultrapura. De cada amostra foram tomadas 3 alíquotas para a análise 

dos conteúdos lipídicos, açúcares, proteína e atividade ETS (sistema de transporte de eletrões). 

Uma alíquota contendo 4% de hidroxitolueno butilado (BHT) em metanol foi utilizada para a 

determinação de LPO (peroxidação lipídica endógena). O restante homogeneizado foi diluído 

com tampão K-fosfato (0,2 M; pH 7,4) e centrifugado durante 10 minutos (10.000 g; 4 °C). O 

sobrenadante pós-mitocondrial (PMS) foi dividido em microtubos e mantido a -80 °C para 

posteriores análises adicionais de biomarcadores relacionados com o stress oxidativo. 

Todas as determinações de biomarcadores foram realizadas espectrofotometricamente, 

em microensaios, instalados em placas de 96 poços de fundo plano, através de leitor Microplate 

MultiSkan Spectrum (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

7.2 Biomarcadores de stress oxidativo 

A concentração proteica do PMS (sobrenadante pós-mitocondrial) foi determinada de 

acordo com o método de Bradford (1976), utilizando a γ-globulina bovina como padrão. A 

atividade de catalase (CAT) foi determinada em PMS medindo a decomposição do substrato 

H2O2 a 240 nm (Clairborne, 1985). A atividade da glutationa-S-transferase (GST) foi 

determinada em PMS após a conjugação de glutationa reduzida (GSH) com 1-cloro-2,4-

dinitrobenzeno (CDNB) a 340 nm (Habig et al., 1974). O teor total de glutationa (TG) foi 

determinado com fração de PMS a 412 nm usando uma reação de reciclagem de GSH com 

ácido 5,5'-ditiobis- (2-nitrobenzoico) (DTNB) na presença de redutase de glutationa (GR) 

excesso (Baker et al., 1990; Tietze, 1969). O conteúdo de TG foi calculado como a taxa de 

formação de TNB2- com um coeficiente de extinção de cromóforo DTNB formado, ε = 14,1 x 

103M-1cm-1 (Baker et al., 1990; Rodrigues et al., 2017). A peroxidação lipídica endógena 

(LPO) foi determinada pela medição de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

a 535 nm (Bird e Draper, 1984). 
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7.3 Alocação de energia celular 

A energia disponível (Ea - soma de açúcares, lipídios e proteínas) e o consumo de 

energia (Ec - atividade ETS) foram determinados pelos métodos descritos por De Coen e 

Janssen (1997), com ligeiras modificações para microplacas (Rodrigues et al., 2015). O valor 

final do CEA (Alocação de Energia Celular) foi calculado através da fórmula: 

CEA = 
𝐸𝑎

𝐸𝑐
 (Verslycke et al., 2004) 

Em que Ea – Energia disponível e Ec – consumo de energia. 

7.4 Energia disponível (Ea) 

O teor total de lípidos de cada organismo foi determinado adicionando clorofórmio, 

metanol e água ultra pura numa proporção de 2:2:1. Após a centrifugação, a fase orgânica de 

cada amostra foi transferida para tubos de vidro limpos com adição de H2SO4 antes da 

incubação (15 minutos a 200 °C). A absorvância foi medida a 375 nm e a tripalmitina foi usada 

como padrão lipídico. A quantificação de hidratos de carbono foi realizada pela adição de 5% 

de fenol e H2SO4 às amostras, com glicose como padrão, e a absorbância lida a 492 nm. O 

método de Bradford (1976) foi usado para quantificação do teor de proteína total, usando 

albumina de soro de bovino como padrão e absorbância medida a 520 nm. As frações de energia 

disponíveis foram convertidas em valores equivalentes energéticos usando a energia de 

combustão correspondente: 39500 mJg-1 de lípido, 17500 mJg-1 de glicogénio, 24000 mJg-1 de 

proteína (Gnaiger, 1983). 

7.5 Consumo de energia (Ec) 

A atividade do ETS (sistema de transporte de eletrões) foi medida utilizando o ensaio 

de redução de INT (Iodonitrotetrazólio), em que o ETS é medido como a taxa de redução INT 

na presença do detergente não iónico Triton X-100, com a absorvância lida a 490 nm. A taxa 

de consumo de oxigénio celular foi calculada com base na relação estequiométrica na qual, para 

2 µmol de formazan formado, 1 µmol de oxigénio é consumido. O valor Ec foi obtido pela 

conversão em valores energéticos usando o equivalente entálpico específico para uma mistura 

média de lípidos, proteínas e hidratos de carbono de 480 kJ/mol O2 (Gnaiger, 1983). 
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8. Análise estatística 

Os valores são apresentados sob a forma de médias e erro-padrão da média. Os dados 

foram sujeitos a uma análise de variância simples (ANOVA). No caso da existência de 

diferenças significativas (P≤0.05), foi utilizado o teste de Tukey para avaliação das diferenças 

entre médias. A análise estatística foi efetuada utilizando o software informático JMP® 9.0.1. 
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Capítulo III – Resultados 

1. Contagens do número de pólipos dos Zoanthus e áreas dos Lobophytum

No Quadro 3 e Figuras 17 e 18 são apresentados os valores relativos à evolução do 

número médio de pólipos dos Zoanthus. Os resultados obtidos sugerem que, após 30 e 60 dias 

de crescimento, as colónias submetidas ao tratamento controlo (ZN) apresentavam um número 

de pólipos significativamente inferior (P<0,05; dietas ZC e ZB) ou igual (P>0,05; dieta ZA) 

mas sempre com expressão numérica inferior a todos os tratamentos. No final do ensaio (90 

dias) todos os tratamentos experimentais deram origem a um número de pólipos 

significativamente superior (P<0,05) ao observado nas colónias de controlo.  

Figura 17 - Gráfico representativo da evolução do número médio de pólipos dos Zoanthus. 

Quadro 3 - Evolução do número médio de pólipos e crescimento percentual durante 90 dias, dos Zoanthus. 

Dias 

Inicial 30 60 90 

Número de pólipos 

ZN 6 9,5b ± 1,2 12,2b ± 1,2 16,0b ± 1,1 

ZA 6 11,3ab ± 1,5 16,3ab ± 2,9 20,3a ± 1,0 

ZB 6 12,5a ± 1,5 16,3ab ± 3,9 19,8a ± 1,8 

ZC 6 12,1a ± 1.9 17,3a ± 2,7 20,8a ± 1,8 

Aumento (%) 

ZN 55,4 94,4 172,2 

ZA 88,9 172,2 238,9 
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ZB  108,3 172,2 230,6 

ZC  102,8 188,9 247,2 

Dieta ZN, n= 3; Restantes tratamentos n=6. 

Em cada coluna, valores com expoente diferente correspondem a diferenças significativas (P<0,05).  

 

 

Em qualquer das métricas abordadas torna-se evidente que o número de pólipos dos 

Zoanthus foi significativamente influenciado pelo regime alimentar (Figura 18). O tratamento 

baseado na alimentação endógena foi inferior a todos os restantes. Destes, a dieta constituída 

por microalgas (dieta ZC) foi aquela que deu origem a valores numericamente mais elevados, 

mas sem expressão estatística quando comparado com as outras duas dietas exógenas.    

No Quadro 4 e Figura 19 são apresentados os valores relativos ao aumento médio 

percentual da área (cm2) das colónias de Lobophytum. De um modo geral deve ser referido que 

o crescimento das réplicas de cada tratamento foi extremamente heterogéneo como se pode 

comprovar pelos elevados desvios. Apesar de as colónias controlo apresentarem percentagens 

de aumento de áreas numericamente mais elevadas as diferenças observadas não permitiram 

retirar conclusões acerca do possível efeito do regime alimentar.  

Quadro 4 - Aumento médio percentual da área (cm2) dos fragmentos de Lobophytum. 

Tratamento 30 dias 60 dias 

   

LN 16,60 ± 9,7 97,20 ± 40,7 

LA 26,10 ± 34,8 27,50 ± 22,3 

LC 4,20 ± 36,6 5,01 ± 41,7 

Figura 18 - Gráfico da diferença das médias de número de pólipos entre os tratamentos dos zoantídeos. 



33 

Valores são médias ± desvio-padrão. (n= 6) 

2. Diâmetro e comprimento dos tentáculos de Zoanthus

No Quadro 5 apresentam-se os dados relativos aos diâmetros dos discos e comprimento 

médio dos pólipos de Zoanthus após 90 dias de ensaio. O diâmetro dos discos dos corais 

alimentados com a dieta B apresentaram valores médios significativamente superiores (1,66 

cm) em relação a todos os outros tratamentos (média de 1,2 cm). Uma situação idêntica foi

observada relativamente ao comprimento médio dos pólipos dos corais alimentados com a dieta 

ZB que se apresentaram significativamente maiores (P<0,05) em relação a todos os outros 

tratamentos (Quadro 5). Os tratamentos ZN e ZC foram aqueles que apresentaram os valores 

mais baixos. Os tratamentos podem ser elencados da seguinte maneira:    ZB > ZA > ZC = ZN. 

Quadro 5 - Diâmetro dos discos (cm) e comprimento (cm) dos tentáculos das colónias de Zoanthus, após 90 dias 

de tratamento. 

Tratamentos Discos Tentáculos 

ZN 1,27b ± 0,18 0,16c ± 0,02 

ZA 1,15b ± 0,10 0,23b ± 0,05 

ZB 1,66a ± 0,17 0,36a ± 0,03 

ZC 1,18b ± 0,27 0,16c ± 0,04 

Figura 19 - Evolução da área (cm2) das colónias dos Lobophytum. 
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3. Fluorescência da clorofila in vivo 

 Os dados relativos à fluorescência máxima (Fm) e eficiência fotossintética (Fv/Fm) 

obtidos nas colónias de Zoanthus e Lobophytum podem ser consultados no Quadro 6. Apesar 

dos valores obtidos serem relativamente homogéneos entre as espécies estudadas, os 

tratamentos ZA e ZC deram origem a valores de fluorescência máxima significativamente 

superiores (P>0,05) aos observados no tratamento ZB. No caso dos Lobophytum, não foram 

observadas diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05). Em termos de eficiência 

fotossintética não foram observadas diferenças significativas entre os vários tratamentos em 

ambas as espécies (P>0,05).    

 

Quadro 6 - Valores da fluorescência máxima (Fm) e eficiência fotossintética (Fv/Fm) dos Zoanthus e dos 

Lobophytum, após 90 dias de crescimento. 

Tratamentos Fm Fv/Fm 

Zoanthus   

ZN 1201,89ab ± 181,42 0,63a ± 0,008 

ZA 1312,39a ± 219,38 0,61a ± 0,018 

ZB 1117,61b ± 211,01 0,62a ± 0,020 

ZC 1316,78a ± 208,13 0,61a ± 0,020 

Lobophytum   

LN 1414,33a ± 149,763 0,66a ± 0,017 

LA 1580,67a ± 183,935 0,66a ± 0,0064 

LC 1504,33a ± 362,204 0,65a ± 0,020 

Valores são médias + desvio-padrão (n=18). Em cada coluna valores com expoente diferente significam 

diferenças significativas (P<0,05). 
 

4. Análise de biomarcadores de stress oxidativo e balanço energético 

No Quadro 7, são apresentados os resultados da análise de biomarcadores de stress 

oxidativo e do balanço energético dos Zoanthus após os 90 dias de ensaio. Dos vários 

indicadores do stress oxidativo, apenas a atividade da catálase (CAT) evidenciou registo 

estatistico com valores  significativamente superiores no grupo controlo (ZN) em relação ao 

(Dieta ZN, n= 30; Restantes tratamentos n=36) 

Em cada coluna, valores com expoente diferente correspondem a diferenças significativas (P<0,05). 
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grupo alimentado com a dieta baseada em artemia (tratamento ZA) mas sem diferenças em 

relação aos restantes tratamentos. Em relação aos parametros relacionados com o balanço 

energético apenas os teores proteicos e a energia disponível foram significativamente alterados 

pelo regime alimentar.  O teor em proteínas foi significativamente superior (P<0,05) no grupo 

ZN em comparação com os tratamentos ZB e ZA. Em relação aos valores de energia disponível, 

o tratamento o ZN apresentou valores significativamente superiores ao tratamento ZB sem,

contudo, se distanciar dos restantes tratamentos. 

Quadro 7 – Biomarcadores do stress oxidativo, Alocação de Energia Celular, Energia Consumida e Energia 

Disponível nos fragmentos de Zoanthus após 90 de crescimento. 

ZN ZA ZB ZC 

CAT 3,12a ± 2,3 0,95b ± 0,3 2,13ab ± 0,7 1,56ab ± 0,8 

GST 31,87 ± 29,0 36,78 ± 3,7 52,60 ± 18,1 57,04 ± 28,2 

TG 104,40 ± 59,8 66,65 ± 31,3 96,46 ± 25,9 102,35 ± 50,6 

LPO 171,50 ± 42,7 120,26 ± 26,1 111,79 ± 33,7 130,99 ± 49,6 

Ec 6,49 ± 2,3 3,94 ± 0,6 6,37 ± 2,9 5,78 ± 2,4 

Açúcares 12,03 ± 3,6 8,60 ± 2,4 10,77 ± 2,3 11,78 ± 3,3 

Lípidos 155,93 ± 95,1 85,21 ± 73,4 93,49 ± 62,2 105,60 ± 59,5 

Proteínas 433,12a ±95,7 283,70b ± 79,0 269,82b ± 75,9 353,79ab ± 95,4 

ED 601,08a ± 171,5 377,49ab ± 112,8 374,08b ± 132,9 471,17ab ± 130,8 

CEA 102,01 ± 49,6 96,32 ± 23,2 57,98 ± 6,8 90,53 ± 30,7 

Valores são médias ± desvio-padrão (n=6).  

Em cada linha, valores com expoente diferente significam diferenças significativas (P<0,05). 

CAT – Catalase (μmol/min/mg proteína); GST - glutationa-S-transferase (nmol/min/mg proteína); 

TG - teor total de glutationa (μM/mg proteína); LPO - peroxidação lipídica endógena (nmol TBARS/ g tecido); 

Ec – Energia consumida (mJ/h/mg tecido); Açúcares (mJ /mg tecido); Lípidos (mJ /mg tecido); Proteínas (mJ 

/mg tecido); ED (Energia disponível); CEA (Alocação de Energia Celular). 
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Capítulo IV – Discussão 

1. Crescimento dos Zoanthus e Lobophytum

Os estudos com dietas em animas marinhos podem dar origem a informações úteis no

conhecimento da capacidade destes se adaptarem a alterações do meio ambiente. Os Zoanthus 

e os corais moles estão entre os componentes mais importantes da fauna séssil dos recifes de 

coral (Sorokin, 1991), o que se reflete numa crescente responsabilidade de conhecimento de 

melhores formas de os cultivar, quer com o intuito de preservação dos recifes naturais, quer 

com objetivos comerciais. 

Os produtos da fotossíntese fornecidos pelas zooxantelas são, muitas vezes, 

considerados “junk food” (alimento não saudável) por serem deficientes em azoto, fósforo e 

aminoácidos que são nutrientes essenciais para o crescimento dos corais (Houlbrèque e Ferrier‐

Pagès, 2009). Esta evidência é reveladora da grande importância que a heterotrofia representa 

ao fornecer nutrientes como o azoto, fósforo e carbono (Goldberg, 2018; Houlbrèque e Ferrier‐

Pagès, 2009). 

Assim, os corais apresentam vias multitróficas para satisfazer as suas necessidades 

alimentares podendo atuar como produtores primários, como carnívoros, como detritívoros e, 

até, depuradores de carbono orgânico dissolvido na água (Houlbrèque e Ferrier‐Pagès, 2009). 

Neste trabalho ficou bem patente a recetividade dos Zoanthus para as dietas inertes 

constituídas por alimento exógeno não resultante da atividade fotossintética. O trabalho de 

Trench (1974),  já nessa altura, indiciava a recetividade dos Zoanthus para alimentação exógena 

e a possibilidade da existência de um mecanismo palatável para o efeito. O estudo de Trench 

(1974) foi realizado com Zoanthus sociatus que foram alimentados com vários tipos de 

alimentos homogeneizados. Os Zoanthus mostraram preferência pelo homogeneizado de ovos 

de um ouriço-do-mar (Echinometra sp.) rejeitando os homogeneizados de náuplios de artémia 

frescos ou vivos.  

No nosso trabalho, a evolução do número de pólipos foi utilizada como um critério 

relativo ao crescimento (em número) dos corais. No final do ensaio de 90 dias todos os 

tratamentos experimentais apresentaram um número de pólipos significativamente superior ao 

observado nas colónias de controlo mantidas com alimento endógeno. Além disso, deve ser 

referido que os fragmentos alimentados com a dieta ZC, constituída por um mix de microalgas, 
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revelaram tendência, ainda que apenas numérica, para um maior número de pólipos. Esta 

observação relacionada com um aparente melhor desempenho das microalgas pode estar 

associada ao facto destas serem parte integrante do alimento natural (fitoplâncton) (Houlbrèque 

e Ferrier‐Pagès, 2009).  

O outro procedimento envolvido na avaliação da performance zootécnica dos Zoanthus 

incidiu no tamanho dos pólipos tendo sido executadas medições ao nível do diâmetro dos discos 

e do comprimento dos tentáculos. Em ambas as medições os fragmentos alimentados com a 

dieta comercial (ZB) apresentaram valores significativamente superiores aos observados em 

todos os outros tratamentos.  

Segundo Sorokin (1991) o comportamento alimentar dos Zoanthus pode ser comparável 

ao evidenciado pela generalidade dos corais duros (Hexacorallia: Scleractinia). Petersen et al. 

(2008) avaliaram o crescimento de corais duros alimentados com três tipos de dietas: náuplios 

de artémia, fitoplâncton natural e uma dieta comercial baseada numa suspensão de microalgas. 

As maiores taxas de crescimento foram observadas nos grupos alimentados com náuplios de 

artémia sendo que as restantes não revelaram qualquer influência no crescimento dos corais. À 

semelhança do regime alimentar, baseado numa suspensão de microalgas, utilizado no trabalho 

de Petersen et al. (2008) não se verificou qualquer influência no comprimento dos pólipos 

alimentados com a dieta rica em microalgas (dieta C). 

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que as dietas inertes podem ter um efeito 

positivo no crescimento dos Zoanthus, tal como acontece com as espécies de corais duros 

(Hexacorallia: Scleractinia) (Sorokin, 1991). 

Ao contrário dos Zoanthus, nos Lobophytum, observou-se uma tendência para melhores 

crescimentos na ausência alimento exógeno. No entanto, esta tendência não se traduziu em 

diferenças significativas entre os vários tratamentos. A enorme dispersão dos resultados não 

permitiu estabelecer qualquer relação direta entre os vários regimes alimentares. Ao contrário 

dos Zoanthus, os fragmentos de Lobophytum não funcionam como colónias de pólipos e cada 

fragmento respondeu aos regimes alimentares de modo bastante individualizado. 

De qualquer dos modos, o facto do grupo controlo dos corais Lobophytum apresentar 

uma tendência para um crescimento superior pode indiciar que a suplementação alimentar não 

será muito benéfica. Costa et al. (2016) obtiveram resultados semelhantes, num estudo em que 
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eram fornecidos rotíferos vivos a colónias de corais moles do género Sarcophyton, que pertence 

à mesma família Alcyoniidae (Ellis e Sharron, 1999).  

Por outro lado, o crescimento dos Lobophytum poderá ter sido comprometido pelos 

intervalos curtos de tempo entre alimentações (2 e 3 dias). No estudo de Sella e Benayahu 

(2010), os intervalos entre alimentações influenciaram o crescimento do coral Sarcophyton. 

Estes autores concluíram que os melhores intervalos de alimentação eram de 7 e 30 dias dado 

que os corais alimentados a cada 2 dias apresentaram menor crescimento. O tempo de digestão 

e a fauna microbiana associada ao alimento foram as explicações avançadas por estes 

investigadores. 

Sorokin (1991) comparou o comportamento alimentar entre Zoanthus e corais moles 

tendo concluído que, de um modo geral, todos os corais moles, mesmo as espécies 

assimbióticas, apresentavam uma menor capacidade para utilizar fontes de energia 

heterotróficas. 

2. Fluorescência da clorofila in vivo

A luz tem um papel inquestionável no crescimento dos corais simbióticos (Gorbunov et

al., 2001; Osinga et al., 2011). A atividade fotossintética dos dinoflagelados pode fornecer até 

90% da energia necessária (Iluz e Dubinsky, 2015). A limitação de crescimento induzida pelo 

efeito da luz pode ser atribuída a três causas principais: diminuição da fotossíntese e dos 

produtos resultantes da mesma; translocação insuficiente dos produtos da fotossíntese; 

diminuição do pH interno devido a baixa eficiência fotossintética que interfere com o processo 

de calcificação (Osinga et al., 2011). 

A fotossíntese começa quando a energia absorvida (excitação dos eletrões) é transferida 

para os fotossistemas I (PSI) e II (PSII) (Rincon et al., 2019). Esses complexos ativam reações 

fotoquímicas através do transporte de eletrões do PSII para o PSI, que resulta na produção de 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), adenosina trifosfato (ATP) e O2 (Rincon 

et al., 2019). Isto é, quando o PSII é “fechado” por excitação de luz, há separação de carga e 

um eletrão de alta energia fluí através da cadeia de transporte de eletrões. Este processo envolve 

a redução de CO2 e a síntese de hidratos de carbono usando o NADPH e o ATP produzidos 

(Rincon et al., 2019). Pelo contrário, quando a separação de cargas no centro de reação PSII 
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não é possível porque a energia luminosa absorvida pela clorofila a é emitida, como 

fluorescência ou perda de calor, a redução de CO2 não pode ser realizada de forma eficiente 

(Rincon et al., 2019). 

A fluorescência é, então, a reemissão de energia na forma de um fotão à medida que um 

eletrão retorna ao estado fundamental a partir de um estado excitado (Suggett et al., 2010). 

Como sua intensidade é inversamente proporcional à fração de energia absorvida pela 

fotossíntese, o sinal de fluorescência da clorofila a é estudado para analisar o sistema 

fotossintético dos microrganismos fotossintéticos (Rincon et al., 2019). 

O método mais comum de avaliar a fluorescência em corais consiste em estimar a 

eficiência quântica máxima (Suggett et al., 2010) que é traduzida pelo rácio entre fluorescência 

variável da clorofila (Fv) e a fluorescência máxima (Fm) (Jones et al., 2000). O valor de Fv/Fm 

é dependente do estado fisiológico dos dinoflagelados simbióticos e não do número de células 

ou do conteúdo de pigmentos (Jones et al., 2000). 

Neste estudo, a utilização de diferentes regimes alimentares não teve qualquer efeito 

negativo na eficiência da capacidade fotossintética dos fragmentos de ambas as espécies. Estes 

resultados, aparentemente, não se encontram alinhados com os referidos por Borell e Bischof 

(2008). Estes investigadores utilizaram a espécie Stylophora pistillata tendo registado 

diferenças significativas entre os fragmentos alimentados e não alimentados, após 10 dias de 

ensaio. No entanto, convém referir que a espécie S. Pistillata se refere a um representante 

emblemático dos corais duros cuja alimentação depende, quase exclusivamente, da atividade 

fotossintética ao contrário do que acontece com os corais que foram utilizados como modelo 

neste estudo (Ferrier‐Pagès et al., 1998). 

Os resultados obtidos sugerem que o fornecimento de alimento complementar, além de 

promover uma melhoria ao nível do crescimento dos fragmentos, não interfere na sua eficiência 

fotossintética.  

3. Análise de biomarcadores de stress oxidativo e balanço energético 

O carbono fixado fotossinteticamente constitui a principal fonte de energia em corais 

saudáveis, satisfazendo até 100% das necessidades diárias de energia (Borell et al., 2008).  
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Em condições favoráveis, a disponibilidade de alimento tende a aumentar os níveis de 

proteína do tecido hospedeiro, a densidade de zooxantelas, a concentração de colesterol e a taxa 

de fotossíntese (Borell et al., 2008). No entanto, quando sujeitos a stress abiótico, os corais 

podem utilizar fontes heterotróficas de alimento para equilibrar as suas necessidades 

metabólicas, representando uma via importante na aquisição de azoto (Borell et al., 2008). O 

stress abiótico pode ser induzido por temperaturas demasiado altas, níveis elevados de radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR) e luz ultravioleta, mudanças na salinidade ou uma combinação 

desses fatores (Yakovleva et al., 2004). Estas pressões podem induzir o aumento da produção 

de espécies reativas de oxigénio (ROS) levando a danos oxidativos significativos (Yakovleva 

et al., 2004) como lesões celulares, incluindo peroxidação lipídica da membrana celular (LPO), 

degradação do DNA e desnaturação das proteínas (Dias et al., 2019a). 

Tanto os corais como as zooxantelas possuem  mecanismos antioxidantes que mantêm 

a concentração estável de ROS em níveis baixos (Dias et al., 2019a).  Estes envolvem ambos 

os mecanismos não enzimáticos, como o β-caroteno, vitamina C, α-tocoferol, flavonóides e 

glutationa e os mecanismos enzimáticos associados às enzimas antioxidantes como superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), glutationa S-transferase (GST) 

e glutationa peroxidase (GPX) (Dias et al., 2019a). 

Relativamente a estes mecanismos antioxidantes, neste trabalho, apenas se verificaram 

diferenças significativas em relação à atividade da enzima antioxidante CAT entre o grupo 

controlo e o grupo alimentado com a dieta A. Os valores mais elevados desta peroxidase, 

sugerem que os corais estariam a responder a algum modelo de stress (Dias et al., 2019a). No 

nosso entender, o fornecimento da dieta A, composta por artémia liofilizada, não terá tido um 

efeito benéfico em termos alimentares devido ao seu fraco valor nutricional e, pelo contrário, 

teve um valor menor de CAT, em relação ao grupo controlo, o que significa que terá sido a 

dieta a exercer menos stress na fisiologia alimentar do coral. 

No entanto, os resultados obtidos sugerem que o fornecimento de alimento 

complementar não exerceu efeitos negativos em termos dos biomarcadores de stress oxidativo 

uma vez que não foram registadas alterações na atividade enzimática da glutationa-S-

transferase, teor total de glutationa e peroxidação lipídica endógena. 

Relativamente ao teor em proteína, o estudo de Borell et al. (2008)  conseguiu 

comprovar que a alimentação exógena tende a aumentar os níveis de proteína no tecido do coral. 
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No entanto, essa constatação não foi confirmada neste estudo. De facto, os teores em proteína 

foram significativamente superiores no grupo controlo em relação às dietas exógenas A e B 

independentemente destas conterem teores elevados em proteína bruta (64,0% e 53,3%, 

respetivamente). A oscilação dos níveis em proteína e a sua consequente interferência ao nível 

da energia disponível (ED) foram as únicas alterações dignas de registo em termos energéticos 

sendo que, de um modo geral, podemos dizer que o fornecimento complementar de alimento 

não interferiu no balanço energético geral.   
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Capítulo V – Conclusão 

Após a realização deste trabalho apresentam-se, seguidamente, os aspetos considerados mais 

relevantes:   

 O fornecimento de alimento exógeno, não resultante da atividade fotossintética,

promove o desempenho zootécnico das colónias de Zoanthus sp.

 Após 90 dias de alimentação exógena o número de pólipos aumenta de modo

significativo.

 As dietas exógenas constituídas por microalgas (ZC) e alimento microencapsulado

(ZB) foram responsáveis pelo aumento do número de pólipos.

 O diâmetro dos discos e o comprimento dos pólipos foram significativamente

superiores nas colónias alimentadas com a dieta comercial (ZB).

 O fornecimento de alimento exógeno, não resultante da atividade fotossintética,

exerce, aparentemente, um efeito negativo no desempenho zootécnico dos

fragmentos de corais da espécie Lobophytum.

 O fornecimento de alimento complementar não interfere na eficiência fotossintética,

no balanço energético e nos marcadores de stress oxidativo das colónias de Zoanthus

sp.
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