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resumo 
 

 
Um dos problemas encontrados quando se realizam testes ecotoxicológicos 
reside na solubilidade de compostos orgânicos lipofílicos (elevado Kow, 
coeficiente de partição octanol/água) que se pretende estudar (e.g., pesticidas, 
fármacos, compostos policíclicos aromáticos ou organoclorados). Isto implica 
que, para proceder à sua solubilização, se utilizem métodos físicos ou 
solventes orgânicos. No entanto, o uso destes últimos pode interferir per se 
nas respostas biológicas dos organismos de teste, o que pode afetar a 
fidedignidade dos resultados quanto ao efeito do composto que se está a 
testar. Um dos ecossistemas marinhos que tem vindo a sofrer fortes impactos 
derivados de alterações ambientais naturais e antropogénicas, são os recifes 
de coral. Neste sentido e de modo a prever efeitos de diferentes agentes 
químicos nos corais, tem-se vindo a explorar estes animais como organismos 
de teste, analisando a sua resposta a diferentes agentes agressores. Esta 
abordagem pretende também contribuir para a elaboração de estratégias 
preventivas de proteção da biodiversidade e funcionamento ecológico destes 
ecossistemas. Assim, no presente estudo pretende-se analisar o efeito de 
diferentes solventes orgânicos [etanol, metanol, dimetil sulfóxido (DMSO)] em 
diferentes respostas biológicas do coral mole Sarcophyton glaucum. Para tal, 
foram realizados ensaios de 96h onde se testaram diferentes concentrações 
nominais [0,01; 0,05; 0,21; 0,97; 4,48 % (v/v)] desses solventes, sendo 
analisados parâmetros comportamentais, respostas fotobiológicas e a 
densidade de zooxantelas, simbiontes associados a S. glaucum. Os resultados 
obtidos para os parâmetros fotobiológicos demonstraram que o etanol não 
provoca alterações significativas no coral até 0.21%. O metanol e DMSO, 
contudo, afetaram a atividade fotossintética do coral a concentrações inferiores 
(0,01%), sendo alguns parâmetros inibidos [ETRmax (i.e., taxa máxima de 
transporte de eletrões) para o metanol; α (declive inicial) e ETRmax para o 
DMSO]. Foi verificado ainda que a densidade de zooxantelas não sofreu uma 
variação linear perante o aumento das concentrações. Isto pode indicar que 
não ocorre disrupção simbiótica entre o hospedeiro e o simbionte. No entanto, 
ocorrem alterações ao nível fotobiológico dos corais e, pelo aspeto degradado 
de algumas réplicas, podemos referir que ocorrem alterações fisiológicas 
drásticas sob as concentrações mais elevadas de qualquer um dos solventes. 
Tendo em conta a eficiência fotossintética desta espécie quando exposta ao 
etanol, metanol e DMSO, constatou-se que estes solventes devem ser 
aplicados até um máximo de 0,97; 0,05 e 0,97% (v/v), respetivamente. Ainda 
assim, de um modo geral, conclui-se que a utilização do etanol é a que 
provoca um menor impacto nas respostas biológicas de S. glaucum, seguido 
do metanol e DMSO.   
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abstract 

 
One of the constraints found in the ecotoxicological assessment of lipophilic 
(high Kow, octanol-water partition coefficient) organic compounds (e.g., 
pesticides, pharmaceuticals, polycyclic aromatic or organochlorine compounds) 
is associated with their solubility. This implies that for their solubilization, 
physical methods or organic solvents must be used. However, the use of 
solvents, in particular, can interfere with the biological responses of the test 
organisms, which may affect the reliability of the results in regard to effective 
toxicity of the compound under evaluation. One of the marine ecosystems that 
has been suffering strong impacts from natural and anthropogenic 
environmental changes, are the coral reefs. In this context, and in order to 
predict the effects of different chemical agents in the corals, the potential of 
these animals as test organisms has been recently assessed, through the 
analysis of their response to different stress agents. This approach also intends 
to contribute for the development of preventive protection strategies of the 
biodiversity and ecological function of coral reef ecosystems. Therefore, the 
goal of the present study was to analyze the effect of different organic solvents 
[ethanol, methanol, dimethyl sulfoxide (DMSO)] in different biological 
responses of the soft coral Sarcophyton glaucum. For this, it was conducted 
96h-assays in which different concentrations of the solvents were tested [0.01; 
0.05; 0.21; 0.97; 4.48 % (v/v)], being analyzed behavioral parameters, 
photobiological responses and the density of the zooxanthellae symbionts 
associated with S. glaucum. The results obtained for the photobiological 
parameters demonstrated that the ethanol did not cause significant changes up 
to 0.21%. However, the methanol and DMSO affected the photosynthetic 
activity and efficiency of the coral at lower concentrations (0.01%), being some 
parameters inhibited [ETRmax (maximum electron transport rate) for methanol; α 
(initial slope) and ETRmax for DMSO]. It was also verified that the variations of 
the zooxanthellae density along different solvents concentrations did not 
present a particular trend. This might suggest that it did not occur a symbiotic 
disruption between the host and the symbiont. However, some changes had 
occurred at the corals photobiological responses, and considering the 
degraded appearance of some corals, it can be inferred that drastic 
physiological changes occurred under the higher concentrations of each 
solvent. Taking into account the photosynthetic efficiency parameter of this 
species towards ethanol, methanol and DMSO, the maximum concentrations at 
which they can be applied for ecotoxicological purposes are 0.97, 0.05 and 
0.97 (v/v), respectively.  Even so, it was concluded that ethanol is the one that 
caused less impact on S. glaucum biological responses, followed by methanol 
and DMSO.              
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1. Introdução 

1.1. Corais 

 Os corais são organismos pertencentes ao filo Cnidaria e classe Anthozoa, que 

normalmente formam colónias de pólipos, os quais podem estar inseridos num 

exosqueleto de calcário produzido pelo coral (i.e., corais duros), ou serem suportados por 

esclerites, isto é, estruturas menos rígidas devido à menor deposição de cálcio (i.e., corais 

moles). Os corais habitam ambientes marinhos com diferentes características, podendo 

existir em águas pouco ou muito profundas, em regiões temperadas, subtropicais ou 

tropicais (Bajjouk et al., 2019; Gleason et al., 2018; Prouty et al., 2018), sendo que nestas 

últimas é mais frequente o desenvolvimento de recifes que sustentam uma elevada 

biodiversidade (Semprucci et al., 2018).  

 

 

Figura 1. Imagem de corais duros (à esquerda; i.ytimg.com/vi/82tz93uYjcY/hqdefault.jpg) e moles (à 

direita; www.saltcorner.com/AquariumLibrary/critterPics/Sarcophyton%20lobulatum%20(BG).jpg). 

 

 

Os pólipos são revestidos externamente pela ectoderme e internamente são 

constituídos pela gastroderme, a qual está em contacto com a cavidade gastro-vascular 

(i.e., coelenteron). A mesogléia é uma camada existente entre essas duas camadas 

epiteliais, sendo composta por fibras nervosas e musculares, e amebócitos responsáveis 

pela ingestão de alimento (e.g., bactérias, zoo- e fitoplâncton). A sua constituição química 

à base de proteínas, água, polissacarídeos e polímeros (e.g., colagénio) promove a 

elasticidade e suporte dos pólipos. Anatomicamente, a cavidade interna do pólipo está em 

contacto com uma boca rodeada por tentáculos. Assim, a alimentação heterotrófica destes 
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organismos é feita aquando da circulação da água (passiva) através da boca até à cavidade 

gastro-vascular, ou através dos nematocistos existentes nos tentáculos, os quais capturam 

o alimento ativamente, o qual é depois digerido por ação enzimática (Ruppert e Barnes, 

2004).   

Contudo, a maior parte dos corais tropicais que vivem na zona fótica, podem 

assumir mixotrofismo e obter alimento através da atividade fotossintética de organismos 

unicelulares com os quais vivem em simbiose. Estes organismos são comumente 

designados de zooxantelas, destacando-se os dinoflagelados pertencentes ao género 

Symbiodinium (Wong et al., 2016). Esta relação simbiótica garante proteção e nutrientes 

às zooxantelas e, em contrapartida, o coral usufrui de vários nutrientes (e.g., 

maioritariamente glucose, mas também alguns aminoácidos e ácidos gordos) derivados 

da atividade fotossintética dos seus endossimbiontes (Muscatine e Porter, 1977; Trench, 

1979; Yellowlees et al., 2008). Desta forma, o sistema coral-simbionte tem um papel 

relevante no ciclo de nutrientes ao nível dos recifes de coral, promovendo o seu 

funcionamento equilibrado.  

De um modo geral, uma simbiose tanto pode ser generalizada, ou seja, um 

simbionte pode ter vários hospedeiros, ou pode ser específica, isto é, uma espécie de 

simbionte para uma espécie de hospedeiro. Esta especificidade pode ser derivada de 

vários fatores como a limitação da capacidade de dispersão, isolamento geográfico ou 

condições ambientais estáveis (Bolnick et al., 2003). Uma simbiose específica pode ter 

vantagens, pois devido à sua especificidade são mais eficientes no uso de recursos no seu 

habitat particular, podendo assim evidenciar melhor desempenho do que os generalistas 

em condições ambientais estáveis (Thacker, 2005; Ehinger et al., 2014). Apesar de os 

generalistas serem menos competitivos sobre condições ambientais estáveis, estes 

conseguem tolerar uma maior variedade de condições ambientais e serem resistentes a 

alterações repentinas (Douglas, 1998; Chan et al., 2009; LaJeunesse et al., 2009). Neste 

sentido, o tipo de Symbiodinium que se encontra associado aos corais irá condicionar a 

resposta do holobionte (i.e., unidade ecológica formada por diferentes espécies) perante 

alterações ambientais. No estudo feito por Wong et al. (2016), os autores colocam a 

hipótese de que Symbiodinium específicos, quando expostos a condições ambientais 

variáveis (e.g., alteração da temperatura e salinidade), tornam-se mais suscetíveis a 

fenómenos de competição e à sua substituição por generalistas, pois estes apresentam uma 

maior plasticidade e resiliência a perturbações.   
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1.1.1. Sensibilidade dos corais a alterações ambientais 

Os recifes de coral formam um dos ecossistemas mais ricos do planeta e fornecem 

proteção a inúmeras espécies marinhas, como invertebrados e peixes, sustentando assim 

uma elevada biodiversidade e promovendo a disponibilidade de pescado para consumo 

humano. Além disso, as barreiras de recife de coral minimizam o poder erosivo da 

ondulação marinha sobre zonas costeiras, ao mesmo tempo que são uma fonte de atração 

turística exploradas por diferentes entidades nas comunidades locais. Desta forma, os 

recifes assumem um forte papel socioeconómico (Rocha, 2013).  

Não obstante, são um dos ecossistemas dinâmicos mais suscetíveis às variações 

no meio onde se encontram (Slavov et al., 2016), tendo-se vindo a assistir à sua 

progressiva destruição, tanto por ação humana direta, como por a ocorrência de 

fenómenos de branqueamento dos corais devido a diferentes fatores (Rotchell e 

Ostrander, 2011). Algumas das alterações ambientais de origem natural ou associadas a 

alterações climáticas (Weston, 2000) que mais afetam os corais são o aumento da 

temperatura da água do mar, variações da salinidade, radiação ultravioleta e nutrientes 

(Baum et al., 2016; Rotchell e Ostrander, 2011; Pasaribu et al., 2016; Belda et al., 1993; 

Hastie et al., 1992; Hoegh-Guldberg e Smith, 1989a; Steen e Muscatine, 1987). Por outro 

lado, têm vindo a ser quantificados vários contaminantes químicos de origem 

antropogénica na ordem das µg/L em zonas de recifes de coral (Dam et al., 2011). Dentro 

deles pode-se enumerar os derivados de derrames de petróleo (Dam et al., 2011), 

microplásticos (Hankins et al., 2018) e ainda contaminantes provenientes de tráfego naval 

e  escorrências de zonas costeiras, tais como, pesticidas (Ross et al., 2015), metais (Ali et 

al., 2011), drogas e fármacos (Dam et al., 2011), maioritariamente antibióticos (e.g., 

amoxicilina), hormonas (e.g., estrogénios) (Al-Rifai et al., 2007), anti-inflamatórios (e.g., 

diclofenac, ibuprofeno e carbox ibuprofeno) (Balakrishna et al., 2017) e ansiolíticos (e.g., 

benzodiazepinas). Tendo em conta o caráter bioativo destes contaminantes, a capacidade 

de provocarem efeitos agudos e/ou (sub-)crónicos nos corais e/ou endossimbiontes é 

considerável. No que toca a outros efeitos que podem ser provocados por estes 

contaminantes podemos mencionar a possível expressão do gene recetor uPAR 

(urokinase plasminogen A activator receptor), sendo que a expressão de alguns genes 

pode indicar a ocorrência de stress oxidativo, desregulação da homeostase do cálcio, 

afetar a organização do citoesqueleto, conduzir a morte celular, alterar as taxas de 
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calcificação, síntese proteica, entre outros efeitos (Desalvo et al., 2008; Rotchell e 

Ostrander, 2011). No estudo de Downs et al. (2006) foi verificado que a exposição do 

coral duro Porites lobata a hidrocarbonetos aromáticos provocou uma alteração na 

condição metabólica das proteínas (e.g., diminuição dos níveis de Hsp70; aumento de 

Grp75 e ubiquitina ligase E2, sendo que esta está envolvida na degradação proteica), bem 

como a síntese de níveis elevados de enzimas anti-stress oxidativo e de enzimas 

envolvidas na transformação de xenobióticos (e.g., família CYP 450).  

Neste contexto, vários estudos têm-se vindo a focar nos efeitos desses diferentes 

agentes externos nos corais, recorrendo à análise de várias respostas biológicas. Muitos 

dos estudos publicados reportam-se a corais duros. Contudo, nota-se uma maior 

necessidade de averiguar qual o impacto de diferentes alterações em corais moles, os 

quais não só assumem igualmente um papel preponderante no funcionamento e relações 

ecológicas nos recifes de coral (Nakajima et al., 2018). Sumariamente são de seguida 

apresentados alguns estudos que demonstram a sensibilidade dos corais, quer como 

bioindicadores e/ou organismos de teste, a alterações de fatores ambientais físicos do seu 

habitat, assim como a diferentes contaminantes químicos (Tabela 1). 

 

1.1.2. Corais como bioindicadores dos efeitos de agentes físicos 

Os corais podem ser usados como indicadores da qualidade da água sendo, 

segundo Cooper e Fabricius (2012), o brilho/vitalidade da colónia uma ferramenta 

simples de monitorização. Esses parâmetros podem ser determinados através da medição 

dos pigmentos fotossintéticos dos endossimbiontes, as algas endolíticas, e a absorção de 

luz (Falkowski e Dubinsky, 1981; Dubinsky et al., 1982; Dove et al., 2001; Fine e Loya, 

2002). A luz apresenta-se como um recurso importante para os corais (Barnes e Chalker, 

1990; Muscatine, 1990). No entanto, a irradiância e a qualidade do espectro que atinge os 

corais é dependente da profundidade, topografia do recife, turbidez e qualidade da água 

(Larcombe et al., 1995; Anthony e Hoegh-Guldberg, 2003; Anthony et al., 2004). A foto-

aclimatização dos endossimbiontes às alterações ambientais pode ser um fator 

influenciador da densidade/concentração dos pigmentos fotossintéticos e, 

consequentemente, do brilho/vitalidade dos corais em curtos períodos de tempo (Cooper 

e Fabricius, 2012). No caso da concentração dos pigmentos, a alteração dos seus níveis 

pode ser em resposta às estações (Fitt et al., 2000), disponibilidade de nutrientes (Hoegh-
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Guldberg e Smith, 1989b), baixas/altas temperaturas (Glynn, 1991; Hoegh-Guldberg, 

1999) ou à salinidade (Kerswell e Jones, 2003). No estudo realizado por Cooper e 

Fabricius (2012) foi verificado que, segundo um gradiente de qualidade da água, os corais 

do género Porites tornavam-se mais claros à medida que havia uma diminuição dos 

nutrientes e aumento da irradiância. Já na experiência em laboratório verificaram que 

estes se tornaram mais “escuros” 25 dias após a exposição a água de reduzida qualidade.  

Outro tipo de resposta bioindicadora dos corais é o muco que por eles é produzido. 

A secreção de muco pelos corais duros é contínua, mantendo assim uma barreira à sua 

superfície (Brown e Bythell, 2005; Bythell e Wild, 2011; Jaktar et al., 2010; Lewis, 1973). 

Bessell-Browne et al. (2017) verificaram que a produção de muco por espécies do coral 

Porites era influenciada pela quantidade de sedimento em suspensão. Assim, a formação 

e destruição de muco é um mecanismo de auto-depuração do coral, ativado quando a 

carga de sedimento se encontra elevada sendo, portanto, um bioindicador eficaz para 

determinar fenómenos de ressuspensão sedimentar.   

 

1.1.3. Sensibilidade dos corais a metais e compostos orgânicos 

O impacto de metais e/ou compostos orgânicos em corais tem sido pouco 

explorado, sendo a maior parte dos estudos baseados na determinação da sua 

bioconcentração nos tecidos de coral duro ou mole como indicador da exposição 

ambiental efetiva a esses contaminantes (e.g., Bastidas e García, 2004; Berry et al., 2013; 

Ross et al., 2015; Hwang et al. 2018). No entanto, têm surgido cada vez mais estudos 

focados nos efeitos que essa exposição e bioconcentração produzem em diferentes 

respostas biológicas dos corais (cf. Tabela 1). 

No sentido de se saber qual o efeito do níquel (Ni) e do cobre (Cu) na fertilização 

dos gâmetas de coral, Gissi et al. (2017) estudaram a toxicidade do Ni nas espécies 

Acropora aspera, Acropora digitifera e Platygyra daedalea e do Cu em A. aspera e P. 

daedalea. Os resultados obtidos por estes autores demonstram que das espécies 

estudadas, A. aspera foi a mais sensível tanto para o Ni como para o Cu, e que a toxicidade 

do Cu na fertilização do coral foi superior à toxicidade do Ni. Em termos de efeitos do Ni 

e do aumento da temperatura oceânica no crescimento dos corais da ordem Scleratinia, 

Biscéré et al. (2017) realizou um estudo com as espécies de corais duros Acropora 

muricata e Pocillopora damicornis em experiências in situ e em laboratório, onde foi 
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usada apenas a espécie A. muricata. Os autores revelaram que houve um aumento de 27 

a 47% das taxas de calcificação para ambas as espécies na experiência in situ onde 

quantificaram concentrações de Ni elevadas [2,71±0,21 µg L-1; Ni pode existir 

normalmente entre 0,1 e 0,5 µg L-1 em zonas não poluídas (Barceloux, 1999; Sutherland 

e Costa, 2002), mas pode exceder os 20 µg L-1) em zonas costeiras poluídas (Moreton et 

al., 2009) e ascender até cerca de 100 µg L-1 em zonas muito poluídas (Shanmugam et al., 

2007)] à temperatura ambiente(26ºC) , mas o desempenho fotossintético não sofreu 

alterações. Já nas experiências em laboratório, em que se estudou o efeito da temperatura 

(32ºC) sob concentrações 3,52±1,06 µg Ni L-1, verificou-se um decréscimo de 30% no 

crescimento de A. muricata.  

 Num estudo realizado por Hédouin et al. (2016) para determinar a toxicidade do 

Cu e do chumbo (Pb) em Pocillopora damicornis, verificaram que tanto os adultos como 

as larvas apresentavam alguma tolerância sob elevadas concentrações de Cu, após a 

realização de testes de 96h onde foi analisada a mortalidade e influência da temperatura, 

estações do ano e estádio de vida na sua toxicidade [LC50s (concentração letal para 50 % 

dos organismos) entre 167 - 251 µg Cu L-1 e 477 - 742 µg Pb L-1, à temperatura ambiente]. 

Tendo sido ainda verificado que, durante o verão, os adultos eram menos resistentes ao 

Cu  (LC50 = 175 µg L-1) do que durante o inverno (LC50 = 251 µg L-1), enquanto que 

registaram o contrário em exposições dos adultos ao Pb (verão: LC50 = 742 µg L-1; 

inverno: LC50 = 471 µg L-1). No caso das larvas verificaram uma redução da sua 

resistência tanto para o Cu como para o Pb quando houve um aumento de 3ºC em relação 

à temperatura ambiente (Cu: LC50 = 129 µg L-1; Pb: LC50 = 462 µg L-1). 

No caso do coral mole Lobophytum compactum foram analisados os efeitos do Cu 

na sua fertilização, tendo sido determinados valores de LOEC entre 1 e de 69 µg L-1 e de 

EC50 de 261 µg L-1 (Reichelt-Brushett e Michalek-Wagner, 2005). Com estes resultados 

os autores apontam que esta espécie de coral é mais resistente à exposição ao Cu, 

comparativamente com espécies de corais duros, o que pode ainda indicar que L. 

compactum possa ter um mecanismo de desintoxicação de Cu mais eficiente. Num estudo 

realizado por Martins et al. (2018) determinaram um LC50 de 137 µg Cu L-1 para a 

espécie de coral mole Dentomuricea meteor, após 96h de exposição, evidenciando uma 

maior sensibilidade desta espécie.      
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 No que concerne a exposição a compostos orgânicos, diferentes estudos têm 

evidenciado impactos negativos em corais duros e moles, sob concentrações 

ambientalmente relevantes. Nomeadamente, o coral duro Pocillopora damicornis 

bioconcentrou um composto organoclorado entre 5 e 11 µg g-1 (coral seco) quando 

exposto a 300 µg L-1 de clordecona, tendo o seu pico sido atingido às 24h, apesar de ter 

ocorrido um declínio após as 72h. Os autores também observaram que às 72h e 96h (300 

e 30 µg clordecona L-1, respetivamente) houve um desligamento entre os pólipos e o 

esqueleto (Wecker et al., 2018). Hirayama et al. (2017) verificaram a mudança de 

coloração em direção ao branco do coral duro Acropora tenuis quando este se encontra 

exposto ao algicida Irgarol 1051, o qual é usado em tintas de revestimento de barcos para 

inibir especificamente a fotossíntese de algas. Mediante estes resultados, os autores 

supuseram que, se os ecossistemas de recife de coral estiverem expostos a concentrações 

idênticas de Irgarol 1051, pode ocorrer o seu branqueamento. Noutro estudo com Irgarol 

1051 e o herbicida diurão foi determinado o seu efeito nos dinoflagelados simbióticos do 

coral duro Acropora digitifera. Para tal usaram a fluorescência retardada para detetar 

mudanças no transporte de moléculas ao nível membranar (taxa de entrada e saída), bem 

como a ligação dos pesticidas às proteínas alvo do fotossistema II. Os autores observaram 

que o Irgarol 1051 apresentava uma maior taxa de entrada e menor taxa de excreção 

comparativamente com o diurão, o que indica que o Irgarol 1051 tem maior impacto na 

inibição da fotossíntese, originando uma diminuição na recuperação dos dinoflagelados 

(Katsumata e Ichiro, 2017). 

Para avaliar os efeitos tóxicos do biocida Sea-Nine 211TM no coral mole 

Sarcophyton glaucum, Cima et al. (2013) determinaram a eficiência fotossintética do 

coral e variações em biomarcadores de stress oxidativo [o GST (atividade da glutationa 

transferase), CAT (atividade da catalase) e LPO (taxa de peroxidação lipídica)]. Para tal 

expuseram os fragmentos de coral a uma gama de concentrações do biocida durante 72h, 

tendo sido verificado que nem a sobrevivência, nem a eficiência fotossintética desta 

espécie de coral foram afetadas. Os autores ainda registaram um aumento da atividade 

GST em concentrações intermédias (10 e 50 µg L-1) do biocida e uma recuperação na 

concentração máxima (100 µg L-1); enquanto que observaram um decréscimo na 

atividade da CAT. Os autores concluíram que as alterações nas atividades de GST e CAT 

podiam promover stress oxidativo naqueles corais.   
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Tabela 1: Sumário dos valores de toxicidade encontrados na literatura.   

 

 

 

Espécie Composto Resposta biológica
Duração 

exposição
Parâmetro de 

toxicidade
Concentração Unidade Bibliografia

Metais

175 (adultos, verão) µg L-1

129 (larvas) µg L-1

167 - 251 µg L-1 

477 - 742 µg L-1

742 (adultos, verão) µg L-1

462 (larvas) µg L-1

LOEC 01 a 69 µg L-1

EC50 261 µg L-1

Dentomuricea meteor Cu Sobrevivência 96h LC50 137 µg L-1 Martins et al. (2018)

Compostos Orgânicos

Pocillopora damicornis Clordecona Bioconcentração 96h - 05 a 11 µg g-1 Wecker et al. 2018

Acropora tenuis Irgarol 1051 Branquiamento 14 dias - 01  a 10 µg L-1 Hirayama et al. (2017)

Acropora digitifera Irgarol 1051 Inibição fotossintética 24h - 1 µg L-1 Katsumata e Ichiro, 2017

Aumento atividade GST - 10 a 50 µg L-1

Decréscimo atividade CAT - 100 µg L-1

 Pocillopora damicornis 

Cu

Hédouin et al. (2016) 

Pb

Sobrevivência

Sobrevivência 96h LC50

Reichelt-Brushett e Michalek-
Wagner, 2005

Sarcophyton glaucum Sea-Nine 211T M 72h Cima et al. (2013) 

Lobophytum 

compactum 
Cu Reprodução -

96h LC50
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1.1.4. Potencial dos corais como bioindicadores e organismos de teste em avaliações 

ecotoxicológicas 

Perante o aumento de impactos em ambientes marinhos é impulsionada a 

necessidade de desenvolver estudos que permitam identificar os riscos associados a 

exposições a contaminantes, para prever e/ou avaliar os seus potenciais efeitos na 

integridade dos corais e funcionamento dos ecossistemas. Ao nível europeu foi elaborado 

um documento (EC 2003) de suporte à implementação das Diretivas 93/67/EEC e 

98/8/EC, e do Regulamento 1488/94 que estabelecem a avaliação de risco de novas 

substâncias ou substâncias existentes, e a homologação de compostos biocidas, 

respetivamente. Nesse documento é proposta uma abordagem de avaliação de risco 

ambiental para o ambiente marinho. A realização de uma avaliação de risco, além de 

considerar a exposição aos contaminantes no ambiente, também requer avaliar os seus 

efeitos. Neste contexto, uma das formas de analisar os efeitos em diferentes entidades 

ecológicas consiste na realização de testes ecotoxicológicos com organismos de teste 

marinhos aquáticos (e.g., algas, crustáceos, peixes) e/ou bentónicos (e.g., poliquetas, 

equinodermes), pertencentes a diferentes níveis tróficos (EC 2003). Embora as respostas 

biológicas analisadas possam permitir extrapolar potenciais efeitos de poluentes em 

certos grupos de organismos marinhos, o mesmo já não acontece para outros grupos, 

nomeadamente para os corais. A sensibilidade e/ou o limite de tolerância das espécies é 

bastante variável e condicionada pela via de exposição, capacidade de excreção, vias 

metabólicas ou fisiológicas afetadas pelos contaminantes e biologia da espécie (e.g., 

relações simbióticas que estabelecem) (Jones e Berkelmans, 2010). Assim sendo, a 

utilização dos corais como organismo de teste torna-se primordial para averiguar a sua 

resposta a diferentes poluentes e riscos associados aos ecossistemas coralíferos naturais.  

De um modo geral, uma espécie bioindicadora tem que detetar as alterações 

ambientais que ocorrem no habitat onde se encontra, manifestando tais alterações em 

respostas biológicas (Fabricius et al., 2012) associadas a um ou mais níveis de 

organização biológica (e.g., molecular, celular, individual). Assim, os corais, tais como 

Sarcophyton spp., manifestam características de um bom bioindicador, não só pela sua 

relevância ecológica no ecossistema em que se inserem, mas também pela sua 

sensibilidade e resposta a alterações do meio, graças a serem um organismo séssil grande 

parte da sua vida (exceto durante a fase larvar; se se reproduzirem sexuadamente) 
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(Fabricius et al., 2012). Por outro lado, também possuem características de um bom 

organismo de teste, considerando que (Newman e Newman, 2015): 

● têm um papel relevante no funcionamento dos ecossistemas naturais que habita, 

● são de fácil manutenção em laboratório,  

● têm um ciclo de vida relativamente curto,  

● apresentam reduzida variabilidade genética quando reproduzidos assexuadamente,  

● são sensíveis a diferentes agentes agressores (e.g., físicos, químicos, climáticos) 

naturais e/ou antropogénicos como demonstrado nas duas sub-secções anteriores,  

● evidenciam respostas biológicas (e.g., eficiência fotossintético das zooxantelas, 

comportamento, crescimento) sensíveis, de rápida e fácil determinação, ecologicamente 

relevantes, e que garantam os princípios de repetibilidade e reprodutibilidade dos ensaios, 

● requerem desenhos e estruturas experimentais pouco dispendiosas, de fácil manuseio e 

que não exigem um esforço humano/técnico extremo. 

   

1.2. Efeitos dos solventes orgânicos nos organismos 

Um dos aspetos fundamentais na realização de ensaios ecotoxicológicos consiste 

na solubilidade das substâncias a testar. Contudo, a natureza lipofílica (elevado log Kow, 

i.e., logaritmo de base 10 do coeficiente de partição octanol/água) de algumas dessas 

substâncias (Fontes et al., 2018) limita a sua solubilização em água ou noutros solventes 

polares (Tay-Agbozo et al., 2018), mesmo mediante a aplicação de métodos físicos (e.g., 

agitação, ultra-sons) (Lecomte et al., 2013). Assim, a biodisponibilidade e a exposição 

dos organismos à substância de teste ficam comprometidas. Por conseguinte, o uso de 

solventes orgânicos com diferentes índices de polaridade [e.g., dimetil sulfóxido 

(DMSO), acetona, etanol, metanol] torna-se essencial para garantir a solubilização das 

substâncias de teste. Todavia, esses solventes podem por si só induzir efeitos em 

determinadas respostas biológicas dos organismos, como por exemplo no seu crescimento 

(Okumura et al., 2001; Lecomte et al., 2013; Jung et al., 2017), reprodução (Jung et al., 

2017), biomarcadores endócrinos (cf. Hutchinson et al., 2006; Lecomte et al., 2013) e, em 

última instância, afetar a sua sobrevivência (Jung et al., 2017). Desta forma, os resultados 

dos ensaios ecotoxicológicos podem não corresponder ao efeito da(s) substância(s) sob 

avaliação, mas antes ao efeito dos solventes utilizados para preparar as soluções de teste.  
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A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) é uma 

organização que tem vindo a produzir várias normas para avaliação da toxicidade de 

substâncias em diferentes organismos, nomeadamente organismos aquáticos (água doce 

e salgada) e terrestres. Nessas normas é normalmente recomenda uma concentração 

máxima de solvente de 100 µl L-1 (equivalente a 79 mg L-1 para a acetona, 1,10 mg L-1 

para o DMSO, 78,9 mg L-1 para o etanol e 79,2 mg L-1 para o metanol) (OCDE, 1992, 

2004). Ainda assim, podem haver variações nos limites de tolerância de acordo com as 

espécies em causa e seus habitats originais. Além disso, a maior parte dos ensaios 

ecotoxicológicos realizados no sentido de avaliar o efeito de solventes orgânicos têm-se 

focado em organismos de água doce (algas e invertebrados), havendo uma grande lacuna 

quanto ao conhecimento do seu efeito em organismos marinhos. 

 Num artigo de revisão feito por Hutchinson et al. (2006) são referenciados vários 

artigos, tais como o de El Jay (1996), em que analisaram a interferência de diferentes 

solventes na toxicidade do herbicida atrazina em duas espécies de microalgas 

dulçaquícolas, Selenastrum capricornutum e Chlorella vulgaris. O DMSO per se não 

provocou efeitos significativos no crescimento das duas espécies, embora a sua presença 

tenha potenciado a toxicidade da atrazina. Por outro lado, tanto o etanol como o metanol 

inibiram o crescimento de S. capricornutum (inibição de 14-48% e 7-42%, 

respetivamente) e C. vulgaris (inibição de 37-95% e 7-83%, respetivamente), sendo ainda 

verificado que ambas as espécies eram mais sensíveis ao etanol. Em microalgas marinhas, 

Okumura et al. (2001) analisaram o efeito dos solventes no seu crescimento (96h 

exposição), tendo obtido NOECs (i.e., concentrações às quais não são detetados efeitos) 

entre 420 e 11000 µL L-1 para o DMSO, 14 e 10000 mg L-1 para o etanol, e 24 e 14000 

mg L-1 para o metanol. Jung et al. (2017) determinaram um NOEC de 3323 mg L-1 para 

o crescimento da diatomácea Nitzschia pungens exposta ao DMSO, enquanto que para o 

invertebrado Artemia larvae a sobrevivência não foi afetada até 1000 mg L-1, sendo o 

LC50 de 37437 mg L-1. 

Num estudo realizado por Cowgill e Milazzo (1991) a resposta dos crustáceos de 

água doce Daphnia magna e Ceriodaphnia dubia expostos a acetona durante 11 e 10 dias, 

respetivamente, correspondeu a NOECs de sobrevivência <403 mg L-1 e 1866 mg L-1, 

enquanto que para a reprodução os valores de NOEC foram entre 3110 mg L-1 e 5184 mg 

L-1 para D. magna e 5184 mg L-1 para C. dubia. Contudo, o etanol afetou mais a 
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sobrevivência de C. dúbia (NOEC = 2,0 mg L-1) do que a de D. magna (NOEC = 9,6 mg 

L-1), muito embora a reprodução de ambos dafnídeos tenha sido afetada de modo 

semelhante (NOEC: 9,6 e 16 mg L-1). Em contrapartida, LeBlanc e Suprenant (1983) 

reportaram um LC50 de 44 mL acetona L-1 na sobrevivência (24h exposição) de D. 

magna. Contudo, sob exposições crónicas (28 dias), a sobrevivência e reprodução desta 

espécie foram afetadas a partir de 2,8 mL acetona L-1, mas entre 1,4 e 0,69 mL acetona 

L-1, não ocorreram inibições significativas. Mediante os resultados obtidos, os autores 

recomendam, a utilização de concentrações de solvente ≤500 µl L-1 em ensaios agudos e 

≤100 µl L-1 em ensaios crónicos. Embriões do crustáceo marinho Paleomonetes pugio 

expostos a DMSO, acetona e etanol demonstraram efeitos negativos durante o período de 

eclosão (4 dias de exposição – LC50:  18.7, 8.65 e 15.37 ml L-1, respetivamente) e fase 

de desenvolvimento de tecido (12 dias de exposição – LC50:  11.21, 8.85 e 4.62 ml L-1, 

respetivamente) (Rayburn e Fisher, 1997).  

Em juvenis e adultos do gastrópode dulçaquícola Potamopyrgus antipodarum 

exposto a 20 µl L-1 de DMSO, metanol, etanol e acetona durante 42 dias foi constatado: 

(i) diminuição do crescimento de juvenis sob etanol, (ii) aumento das taxas de 

desenvolvimento embrionário com a acetona, (iii) todos os solventes aumentavam os 

níveis de compostos derivados do estradiol nos caracóis adultos, (iv) sendo ainda visto 

que o DMSO aumentava a expressão de mRNA do gene que codificava vitelogenina, 

enquanto que os restantes solventes diminuíam a expressão do mRNA de três recetores 

nucleares, bem como genes de codificação de proteínas envolvidas em vias genómicas e 

não genómicas relacionadas com atividade de estrogénios nos vertebrados (Lecomte et 

al., 2013).  

 O efeito de solventes tem também sido testado em peixes. Pawlowski et al. (2004) 

observaram que 10 µl L-1 de DMSO na induziu impactos na reprodução do peixe de água 

doce Pimephales promelas, não sendo afetada a desova, vitelogenina plasmática e índice 

gonado-somático dos indivíduos, embora tenham obtido uma redução de ca. 50% na 

média de produção de ovos. De um modo semelhante, Panter et al. (2002) comprovaram 

que 100 µl L-1 de metanol não provocou qualquer efeito nos níveis de vitelogenina de P. 

promelas ao fim de 21 dias. No entanto, para a mesma concentração de metanol, Halm et 

al. (2002) registaram um estímulo no crescimento testicular e um aumento da expressão 

do citocromo P450 aromatase ao fim de 14 dias.  No caso de espécies de peixes marinhos, 
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Tabela 2: Sumário da toxicidade de solventes em organismos marinhos e dulçaquícolas existente 
na literatura (estudos referidos no texto). (a) Skeletonema costatum, Chaetoceros calcitrans, 

Tetraselmis tetrathele, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, Prorocentrum minimum, 

Heterosigma akashiwo, Eutreptiella sp. e Dunaliella tertiolecta.  

Espécie Solvente Resposta biológica Duração
Parâmetro de 

toxicidade
Concentração Unidade Bibliografia

Organismos marinhos

DMSO 3,45 e 20,90
Etanol 0,045 e 24,08

Metanol 0,17 e 35,39

Nitzschia pungens DMSO Crescimento 96h NOEC 3,02 ml L
-1

Artemia larvae DMSO Sobrevivência 96h LC50 34,034 ml L
-1

Perna perna DMSO
Sem inibição do 
desenvolvimento larvar e sem 
efeito tóxico

96h - 1  µl L
-1 Fontes et al. (2018)

Paleomonetes pugio Etanol Sobrevivência LC50 12 dias - 4,62 ml L
-1 Rayburn e Fisher 

(1997)

Oncorhynchus keta Metanol
Sem efeito na fertilização, 
tempo de incubação, 
morfologia e sobrevivência 

30 min - 0,01 e 1 % Craig et al., 1977

Organismos dulçaquícolas

DMSO
Potencializa toxicidade da 
atrazina 

 -  - -

Etanol/Met
anol

Crescimento 96h % Inibição 0,05 a 1 %

DMSO
Potencializa toxicidade da 
atrazina

96h - -

Etanol/Met
anol

Crescimento % Inibição 0,05 a 1 %

Sobrevivência 48h LC50 10,23

Reprodução 10 dias EC50 8,17

Sobrevivência 48h LC50 11,16
Reprodução 10 dias EC50 0,03

Sobrevivência 48h LC50 11,72

Reprodução 11 dias EC50 0,017

Acetona Sobrevivência 48h LC50 11,69
Reprodução 11 dias EC50 8,05

Daphnia magna Acetona Sobrevivência e reprodução 28 dias
Concentrações 

máximas 
aceitáveis

1400-2800  µl L
-1 LeBlanc e 

Suprenant (1983)

Etanol
diminuição do crescimento 
dos juvenis 

42 dias -

Acetona
aumento do desenvolvimento 
embrionário 

42 dias -

DMSO
aumento da expressão de 
mRNA do gene vitellogenina 

42 dias -

Pimephales 

promelas
DMSO

Aumento da expressão do 
citocromo P450, crescimento 
testicular

- - 10  µl L
-1 Pawlowski et al. 

(2004) 

Pimephales 

promelas
Metanol Sem efeitos na vitelogenina 21 dias - 100  µl L

-1 Panter et al. (2002)

Pimephales 

promelas
Metanol

Redução de 50% na média 
de produção de ovos, Sem 
efeitos na desova 

14 dias - 100  µl L
-1 Halm et al. (2002)

Jung et al. (2017)

El Jay (1996)

Daphnia magna

Etanol

ml L
-1

Potamopyrgus 

antipodarum
20  µl L

-1 Lecomte et al. 
(2013)

Chlorella vulgaris

Selenastrum 

capricornutum

Ceriodaphnia dubia

Acetona

ml L
-1 Cowgill e Milazzo 

(1991)
Etanol

9 espécies microalgas 
marinhas (a)

Crescimento 96h LC50 ml L
-1 Okumura et al. 

(2001)
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LCx – concentração que provoca mortalidade de x% da população; EC50 – concentração que 
provoca um determinado efeito em x% da população; NOEC – concentração máxima que não 
induz efeito na população. 

 

a exposição do salmão prateado a 0,01-2,0% (v/v) de DMSO não afetou a sua 

sobrevivência, nem provocou alterações hematológicas ou histopatológicas em diferentes 

órgãos (e.g., células sanguíneas, guelras, rim, fígado, cérebro e baço). Em termos de 

exposição dos óvulos da espécie de salmão Oncorhynchus keta ao metanol, em 

concentrações entre 0,01 e 1 % durante um período de 30 minutos, não se observou um 

efeito significativo no sucesso da fertilização, tempo de incubação, morfologia ou na 

sobrevivência (Craig et al., 1977).  

 

1.3. Objetivos e estrutura da tese 

Após a realização deste trabalho de revisão foi possível verificar que existe uma 

grande lacuna de informação relacionada com o efeito de solventes orgânicos em 

organismos marinhos, assim como as concentrações máximas desses solventes que 

podem ser aplicadas em testes ecotoxicológicos para a solubilização de compostos 

lipossolúveis, de modo a que não interfiram nas suas respostas biológicas.  Por outro lado, 

a importância dos corais como bioindicadores e a sua aplicação como organismos de teste 

reforça a necessidade de se determinar a sua sensibilidade a solventes orgânicos, até 

porque os principais poluentes persistentes e nocivos em ambientes marinhos não são 

hidrossolúveis.  

Desta forma, esta tese terá então como objetivo o estudo dos efeitos do DMSO, 

etanol e metanol na espécie de coral mole Sarcophyton glaucum (Figura 2), sendo 

analisados parâmetros comportamentais, fotobiológicos e densidade celular de 

zooxantelas, para assim se obter dados importantes que servirão de suporte fundamental 

em futuros estudos ecotoxicológicos nos quais o uso destes solventes orgânicos seja 

indispensável.    

A tese será composta por quatro secções que consistem na introdução, material e 

métodos, resultados e discussão, e conclusões. 
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Figura 2: Imagem da colónia-mãe de S. glaucum usada para a fragmentação e realização dos 

ensaios ecotoxicológicos com solventes orgânicos.  

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Cultivo e Fragmentação do coral 

 A espécie de coral mole S. glaucum pertence à ordem Alcyonacea e família 

Alcyoniidae, e provem originalmente do Mar Vermelho, Oceano Índico e Pacífico. A 

colónia utilizada neste estudo foi adquirida num retalhista de organismos ornamentais 

marinhos, proveniente de Lombok, Indonésia, tendo sido colhida a aproximadamente 10 

m de profundidade. Os organismos do género Sarcophyton são mixotróficos, obtendo 

nutrientes através da simbiose que mantêm com dinoflagelados fotoautotróficos do 

género Symbiodinium (autotrofia) e pela ingestão de plâncton (heterotrofia). Estes corais 

são organismos planctívoros e abundantes em muitos recifes de coral.  

S. glaucum foi mantido num tanque contendo ≈229 L de água salgada artificial 

(preparada com sal Tropic Marin Pro Reef e água purificada por osmose reversa; 

salinidade: 35). Este tanque estava inserido num sistema composto por mais um tanque 

de filtração, tendo este sistema um volume total de ≈575 L. A iluminação do tanque onde 

estava a colónia mãe (Figura 3) era assegurada por 4 lâmpadas florescentes T5 54W 

(14000 K), fornecendo uma radiação fotossintética ativa (PAR) de 120 μmol quanta m-2 

s-1 num fotoperíodo de 12h luz:12h escuro. O tanque estava ainda equipado com duas 

bombas de fluxo (Tunze, Turbelle nanostream 2500 L/h) e um termostato (Eheim Jager, 

300W). O tanque de filtração possuía uma bomba de circulação, que bombeava água para 



18 

 

o tanque que continha a colónia de S. glaucum (Eheim universal pump 1260, 2400 L/h), 

um filtro UV (V2 Vecton 600), dois escumadores (Deltec APF 600), um osmorregulador 

para reposição automática da água evaporada (Deltec Aquastat 1000), um saco de carvão  

ativado, um saco de biobolas (Figura 4) (cf. Rocha, 2013; Rocha et al., 2015). A 

temperatura de cultivo foi de 26ºC ± 0,5ºC. A manutenção deste sistema era realizada 

através de medições diárias de salinidade e temperatura, sendo semanalmente medidos os 

níveis de nitratos (NO3
-; 0-5 ppm), fosfatos (PO4

3-; 0-1 ppm), cálcio (Ca+; 420-440 ppm),  

 

dureza da água (kH;180-200 ppm), nitritos (NO2
-; 0 ppm) e amónia (NH4

+; 0 ppm), com 

kits (API) apropriados para a medição específica destes parâmetros, antes das mudanças 

parciais (≈10%) da água do sistema.  

 

Figura 3: Aquário onde era mantida a colónia-mãe (S. glaucum) 

Figura 4: Fotografia do tanque de filtração. 
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Para a realização da experiência foram inicialmente preparados 80 fragmentos de 

tamanho similar a partir da colónia mãe de S. glaucum com o auxílio de um bisturi, sendo 

que cada fragmento foi fixado a um suporte para corais. Os fragmentos foram mantidos 

no aquário durante um período de 1-2 meses, o qual foi necessário para que cada 

fragmento se fixasse ao suporte.  

 

2.2. Solventes e soluções de teste 

 Os solventes testados neste estudo foram o etanol (CAS: 64-17-5, Sigma-Aldrich), 

metanol (CAS: 67-56-1, Sigma-Aldrich) e o dimetil sulfóxido (DMSO; CAS: 67-68-5, 

Sigma-Aldrich). As concentrações nominais de solvente testadas foram: 0,01; 0,05; 0,21; 

0,97; 4,48 % (v/v), considerando um fator de separação entre concentrações de 4,6. Para 

a preparação destas concentrações foram adicionados os volumes apropriados do solvente 

respetivo em água do mar artificial (ASW), de modo a obter um volume final de teste de 

200 mL. Estas soluções foram preparadas imediatamente antes do início do ensaio ou de 

cada renovação do meio de teste. 

 

2.3. Desenho experimental 

Nos ensaios de toxicidade envolvendo a exposição aos solventes (etanol, metanol 

e DMSO) e controlo (composto por ASW) foram preparados 80 frascos (5 réplicas por 

concentração de solvente) de 250 mL com um volume de ensaio de 200 mL, como 

referido anteriormente (Figura 5). Os frascos contendo as soluções de teste foram 

colocados num tanque com água mantida a 25-26ºC e iluminado (com as mesmas 

condições de PAR e fotoperíodo usadas no aquário de cultivo; cf. secção 2.1) (Figura 6), 

durante o período necessário para os aclimatizar à temperatura de ensaio (ca. 2h). Os 

fragmentos de coral foram depois introduzidos em cada frasco de teste. Diariamente foi 

efetuada uma renovação de 50% da solução de teste, sendo retirados 100 mL com a ajuda 

de uma seringa de 100 mL, os quais foram repostos com solução de teste respetiva, 

preparada no momento.  
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Figura 5: Preparação dos 80 frascos para os ensaios de exposição aos solventes orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sistema onde os frascos com os fragmentos de S. glaucum se encontravam expostos 
aos solventes orgânicos. 

 

 

2.4. Respostas biológicas avaliadas 

2.4.1. Parâmetros Comportamentais e Fotobiologia 

 Os parâmetros comportamentais classificados como coral aberto (i.e., totalidade 

ou quase totalidade dos pólipos abertos), retraído (i.e., totalidade ou quase totalidade dos 

pólipos com os tentáculos retraídos), fechado (i.e., sem pólipos visíveis) ou morto (i.e., 

corais com sinais de necrose), foram avaliados pela observação diária de cada réplica, 
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antes da renovação do meio e no fim do ensaio. O estudo da fotobiologia dos corais foi 

realizado com base na fluorescência da clorofila in vivo, utilizando os parâmetros de 

eficiência fotossintética (Fv/Fm), atividade fotossintética (Rapid Light Curves; RLC), e 

medição in vivo da fluorescência da clorofila com um fluorímetro de pulso modulado 

(PAM), antes do início do ensaio e no fim (às 96h) (Rocha et al., 2013a).  

Para obtenção dos valores de Fv/Fm, as 5 réplicas de coral de cada concentração 

foram mantidas previamente no escuro durante um período de 30 minutos, de modo a 

determinar a fluorescência mínima ou fluorescência no escuro (F0). Findo este tempo, as 

amostras foram sujeitas a um pulso de luz azul actínica saturante, através de uma fibra 

ótica, em 3 pontos não sobrepostos, para cada réplica. Assim obteve-se a fluorescência 

no escuro (F0) e a fluorescência máxima (Fm). F0 e Fm permitiram determinar o 

rendimento máximo do fotossistema II (PSII) de acordo com (Schreiber et al., 1986; 

Rocha et al., 2015): 

Fv/Fm = [(Fm – F0)/Fm] 
 

 
As RLCs foram obtidas por exposição dos fragmentos a 8 pulsos de luz 

consecutivos com irradiância crescente de 1 a 1149 μmol quanta m-2 sec-1. As RLCs da 

taxa de transporte de eletrões relativa (ETR) no PSII foram caracterizadas mediante o 

ajuste ao modelo de Platt et al. (1980), sendo que o ETR é calculado pela equação:  

    ETR = E × [(F’m – Fs)/ F’m]  

 

Com este resultado do ETR e as curvas de E, juntamente com os valores de � (declive 

inicial) e ETRmax (taxa de transporte de eletrões máxima) pôde-se estimar o valor de Ek 

(coeficiente de saturação da luz) (Cruz e Serôdio, 2008).   

Adicionalmente, após o período de exposição, adquiriram-se imagens dos 

fragmentos de coral utilizados nos diferentes tratamentos com um fluorómetro de imagem 

(modelo FluorCAM 800MF), versão livre (PSI, Brno, Czech Republic), operada com uma 

unidade de controlo (SN-FC800-082, PSI) e uma câmara CCD (CCD381, PSI) com 

objetiva F1.2 (2.8–6 mm) (Eneo, Japan), para obtenção dos valores da eficiência 

fotossintética na área superficial dos fragmentos utilizados. 

Após o fim das análises feitas às 96h de exposição, cada réplica de coral foi fixada 

em 15 mL de uma solução de lugol com água a salinidade 35, e conservados a 4ºC no 

escuro para proceder à determinação da densidade celular de zooxantelas.     
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2.4.2. Densidade de zooxantelas 

Na preparação das contagens de zooxantelas foi inicialmente usado um bisturi 

para triturar os fragmentos do coral da espécie S. glaucum, que se encontravam 

armazenados nos tubos falcon, para assim se libertarem as zooxantelas neles presentes. 

Seguidamente os fragmentos já triturados foram recolocados nos tubos falcon e estes 

encheram-se com ASW até perfazer um volume total de 14 mL. Após isto, os falcons 

foram agitados e retirou-se 1 mL com uma micropipeta de 1000 µL, para outro tubo 

falcon. Perfez-se novamente até um volume de 10 mL com ASW para assim se ter uma 

solução 10x diluída. A contagem das zooxantelas foi realizada numa placa de Neubauer 

e cada amostra foi contada quatro vezes. Após a contagem de zooxantelas nas amostras 

de tecido de S. glaucum, estas foram centrifugadas a 3220x g durante 5 minutos à 

temperatura ambiente (ca. 20ºC±2ºC). O precipitado de tecido de coral assim obtido foi 

seco a 60ºC (ca. 24h) e depois pesado numa balança analítica com uma precisão de 0,0001 

g (AND GH-252-EC A&D Instruments). A densidade de zooxantelas foi expressa em 

função do peso seco de tecido de S. glaucum, sendo posteriormente determinada a média 

e desvio padrão de todas as réplicas por concentração de teste de cada solvente.  

 

2.5. Análise Estatística  

 A existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre a resposta 

dos corais no controlo e nas diferentes concentrações de solvente, assim como entre o 

início (T0) e fim do ensaio (Tf, às 96h) foi analisada pela aplicação de uma análise de 

variâncias (ANOVA) bifatorial para medições repetidas, seguida do teste de Dunnett para 

comparações múltiplas, para os parâmetros de eficiência (Fv/Fm) e atividade fotossintética 

(�, ETRmax, Ek). A análise estatística do efeito das concentrações de solvente sobre a 

densidade celular de zooxantelas associadas a S. glaucum foi realizada pela aplicação de 

uma ANOVA unifatorial seguida do teste de Dunnett, o qual permite a comparação dessa 

resposta relativamente à do controlo (Quinn e Keough, 2002). O valor de significância 

utilizado foi α = 0,05. 
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3. Resultados e discussão 

3.1. Comportamento dos corais 

 Durante o período de exposição foi efetuado o registo comportamental dos corais 

às 24h, 48h, 72h e às 96h (Figura 7). Ao fim de 24h não se registou qualquer alteração 

comportamental, estando todos os pólipos abertos. Às 48h foi verificado que os corais 

expostos às concentrações mais elevadas de cada solvente se encontravam retraídos em 

todas as réplicas, exceto em duas réplicas expostas a metanol.  

 

A partir das 48h até ao final do ensaio registou-se uma alteração gradual no 

comportamento dos corais sob as diferentes concentrações de solvente, particularmente 

nas concentrações mais elevadas, onde todos os fragmentos apresentavam os pólipos 

retraídos ou fechados. Este comportamento foi mais evidente sob o metanol e DMSO às 

96h, comparativamente com o etanol, muito embora no final do ensaio a maior parte das 

réplicas do controlo apresentavam os pólipos retraídos. No caso do DMSO é importante 

denotar que na concentração mais elevada todas as réplicas se encontravam 

fechadas/mortas e com formação de muco. O aparecimento de muco tem sido associado 
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Figura 7: Estado comportamental dos pólipos de S. glaucum perante as diferentes concentrações de solvente e tempos de 
exposição. 
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a um mecanismo de defesa dos corais perante um agente de stress, que tanto pode ser 

radiação ultravioleta, calcificação e/ou dessecação (Taniguchi et al., 2014; Brown e 

Bythell, 2005), sendo que no caso deste estudo poderá ser derivado da exposição aos 

solventes orgânicos. No que toca a agentes poluentes, já foi observado que quando os 

corais se encontram expostos a mercúrio (Bastidas e Garcia, 2004), sulfato de cobre 

(Mitchell e Chet, 1975) e petróleo (Mitchell e Chet, 1975; Neff e Anderson, 1981), ocorre 

a libertação de muco por parte dos corais afetados. Neff e Anderson (1981) sugerem que 

o muco criado aquando da exposição a hidrocarbonetos aromáticos pode favorecer a sua 

bioconcentração/bioacumulação, ou proteger os tecidos dos corais, atuando como barreira 

física ou mecanismo de eliminação do contaminante. Não obstante, o comportamento dos 

fragmentos de coral no controlo às 96h sugere que, possivelmente, o comportamento que 

fornece uma indicação mais fidedigna acerca do impacto dos solventes nesta espécie, 

corresponde ao seu fecho e não à sua retração.    

 

3.2. Fotobiologia 

Para o estudo não intrusivo da fluorescência da clorofila de zooxanthellae 

associadas aos fragmentos de S. glaucum, foi aplicada fluorimetria modulada por 

amplitude de pulso (PAM). Deste modo, a eficiência fotossintética do PSII foi 

determinada pelo quociente Fv/Fm (Figura 8, 9), enquanto que a atividade fotossintética 

foi avaliada através de curvas rápidas de resposta à luz (RLCs) da taxa relativa de 

transporte de eletrões (ETR) no PSII (Figura 10).  

Através da análise dos gráficos Fv/Fm pode-se verificar que a diferença nos 

valores observados entre T0 (antes da exposição) e Tf (após as 96h) não variaram 

significativamente, tendo-se inclusivamente registado, de um modo geral, um ligeiro 

aumento (não significativo) da média de Fv/Fm em Tf para concentrações mais baixas 

e/ou intermédias dos solventes (Figura 8, Tabela 3). Contudo, observou-se que na 

concentração mais elevada de todos os solventes ocorreu um decréscimo significativo em 

Fv/Fm no Tf (LOEC = 4,48%), embora o metanol também tenha reduzido a eficiência 

fotossintética de S. glaucum a 0,21%. Esta tendência no perfil de Fv/Fm foi corroborada 

pela análise obtida no FluorCAM 800MF (Figura 9). Os valores de Fv/Fm obtidos em T0 

encontram-se próximos dos valores obtidos por Rocha et al. (2013b) e Rocha et al. (2015) 
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Figura 8: Média da eficiência fotossintética (Fv/Fm) de S. glaucum antes (T0) e no final (Tf) do ensaio de 96h a diferentes concentrações de etanol, metanol e dimetil 
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para a mesma espécie de coral, e estão igualmente dentro dos valores descritos na 

literatura para alguns corais duros (Levy et al., 2003; Rodrigues et al., 2008), mostrando 

assim que os corais usados neste estudo se encontravam fisiologicamente saudáveis. 

Sendo Fv/Fm um indicador da eficiência fotoquímica do PSII (Dove, 2004; Rocha et al., 

2013b), quando ocorre uma diminuição deste valor, isso pode representar uma 

fotoinibição (inibição dos processos fotossintéticos e perda de eficiência na conversão de 

energia) ou dano fotobiológico no fotossistema dos dinoflagelados (Franklin et al., 1992; 

Rocha et al., 2013b; Baron e Suggs, 2014; Demming-Adams e Adams, 2017). Visto isto, 

a diminuição dos valores de Fv/Fm na concentração mais elevada de cada solvente pode 

indicar a ocorrência de uma fotoinibição ou dano nos simbiontes presentes nos 

fragmentos de coral, refletindo a diminuição da sua capacidade fotossintética. Segundo 

os resultados obtidos para este parâmetro podemos constatar que o etanol e DMSO podem 

Área QY_max
Área 1 0.6126
Área 2 0.6024
Área 3 0.5811
Área 4 0.5804
Área 5 0.5983
Área 6 0.6123
Área 7 0.6023
Área 8 0.6041
Área 9 0.5431
Área 10 0.6143
Área 11 0.6033
Área 12 0.6088
Área 13 0.5962
Área 14 0.3507
Área 15 0.2684
Área 16 0.5823

Figura 9: Imagem de Fv/Fm, medida no fluorómetro de imagem, para uma réplica do 
controlo e de cada concentração dos três solventes testados, sendo que de cima para 
baixo temos, em cada linha de fragmentos, o controlo (área 1), etanol (áreas 2-5 e 15), 
metanol (áreas 16, 6 a 9) e DMSO (áreas 10 a 14), e da esquerda para a direita está 
representado um exemplar de cada concentração, colocados por ordem crescente das 
concentrações. 
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ser utilizados até 0.97% sem que isso afete parâmetros fotobiológicos de S. glaucum. O 

metanol, contudo, só fornecerá uma utilização segura até 0,05%. 

 

Tabela 3: Resumo dos resultados da análise de variâncias (ANOVA) de medidas repetidas 
aplicada a dois fatores (tempo de exposição e concentração de solvente), para cada resposta 
biológica analisada, quando os fragmentos de S. glaucum foram expostos a diferentes solventes 
orgânicos. 

Solvent Parameter Source of variation df MSresidual F ratio 
P 

value 

Ethanol Fv/Fm Sujeitos 5 0.00238 - - 
    Concentração 24 0.0776 32.543 <0.001 
    Tempo 1 0.0535 43.408 <0.001 
    ConcentraçãoxTempo 5 0.0774 62.837 <0.001 
    Residual 24 0.00123 - - 

  α Sujeitos 21 0.00392 - - 

    Concentração 5 0.0188 4.793 0.006 

    Tempo 1 0.0639 26.339 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 0.0156 6.412 0.001 

    Residual 21 0.00243 - - 

  ETRmax Sujeitos 18 355.845 - - 

    Concentração 5 2189.631 6.153 0.002 

    Tempo 1 7162.352 24.404 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 1601.369 5.456 0.003 

    Residual 18 293.488 - - 

  Ek Sujeitos 18 636.862 - - 

    Concentração 5 5630.101 8.84 <0.001 

    Tempo 1 11656.69 15.481 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 4513.374 5.994 0.002 

    Residual 18 752.961 - - 

  Contagem Concentrações 5 8.858E+16 2.895 0.035 

  zooxantelas Residual 24 3.06E+16 - - 
Methanol Fv/Fm Sujeitos 5 0.00131 - - 

    Concentração 24 0.00583 4.458 0.005 
    Tempo 1 0.00232 2.701 0.113 
    ConcentraçãoxTempo 5 0.00935 10.871 <0.001 
    Residual 24 0.00086 - - 

  α Sujeitos 21 0.00131 - - 

    Concentração 5 0.0059 4.516 0.006 

    Tempo 1 0.0574 31.212 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 0.00345 1.875 0.142 

    Residual 21 0.00184 - - 

  ETRmax Sujeitos 21 222.492 - - 

    Concentração 5 790.608 3.553 0.017 

    Tempo 1 7228.181 38.139 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 684.714 3.613 0.016 
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    Residual 21 189.521 - - 

  Ek Sujeitos 21 974.561 - - 

    Concentração 5 1670.154 1.714 0.175 

    Tempo 1 6105.182 13.053 0.002 

    ConcentraçãoxTempo 5 2210.668 4.726 0.005 

    Residual 21 467.723 - - 

  Contagem Concentrações 5 3.28E+16 1.26 0.313 

  zooxantelas Residual 24 2.603E+16 - - 
DMSO Fv/Fm Sujeitos 5 0.00174 - - 

    Concentração 24 0.0436 25.005 <0.001 
    Tempo 1 0.0217 24.968 <0.001 
    ConcentraçãoxTempo 5 0.043 49.46 <0.001 
    Residual 24 0.00087 - - 

  α Sujeitos 21 0.000562 - - 

    Concentração 5 0.0201 35.82 <0.001 

    Tempo 1 0.0607 46.675 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 0.00888 6.825 <0.001 

    Residual 21 0.0013 - - 

  ETRmax Sujeitos 21 92.65 - - 

    Concentração 5 1984.082 21.415 <0.001 

    Tempo 1 4439.476 31.912 <0.001 

    ConcentraçãoxTempo 5 791.535 5.69 0.002 

    Residual 21 139.118 - - 

  Ek Sujeitos 21 1294.203 - - 

    Concentração 5 1495.419 1.155 0.363 

    Tempo 1 35.82 0.0735 0.789 

    ConcentraçãoxTempo 5 454.968 0.934 0.479 

    Residual 21 487.056 - - 

  Contagem Concentrações 5 1.438E+16 0.792 0.566 

  zooxantelas Residual 24 1.816E+16 - - 

 

Os parâmetros α, ETRmax e Ek resultantes do ajuste do modelo às RLCs são, segundo 

Ralph e Gadmann (2005), bons indicadores do estado de saturação do transporte de 

eletrões e, por conseguinte, da atividade fotossintética dos corais. Os valores médios de 

α foram significativamente diferentes em T0 e Tf para os fragmentos de coral expostos 

às concentrações de 4,48% de etanol, 0,21, 0,97 e 4,48% de metanol e 0,01, 0,21 e 4,48% 

de DMSO (Figura 10, Tabela 3). Quando se compara os valores médios de ETRmax 

obtidos em T0 e em Tf, verifica-se diferenças significativas a 0,97 e 4,48% etanol, 0,01, 

0,97 e 4,48% metanol, e 0,01 e 4,48% DMSO (Figura 10, Tabela 3). 



29 

 

 

 

 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

A
v

e
ra

g
e

 α
(µ

m
o

l-1
m

-2
s

-1
)

[Ethanol] (% v/v)

T0

Tf

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[Methanol] (% v/v)

T0

Tf

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[DMSO] (% v/v)

T0

Tf

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

A
v

e
ra

g
e

 E
T

R
m

a
x

[Ethanol] (% v/v)

T0

Tf

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[Methanol] (% v/v)

T0

Tf

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[DMSO] (% v/v)

T0

Tf

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[Methanol] (% v/v)

T0

Tf

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

[DMSO] (% v/v)

T0

Tf

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

0 0.01 0.05 0.21 0.97 4.48

A
v

e
ra

g
e

 E
k

(µ
m

o
l 

m
-2

s
-1

) 

[Ethanol] (% v/v)

T0

Tf
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

***
*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+
+

+

*

+

+

Figura 10: Gráficos das médias obtidas para os parâmetros α, ETRmax e Ek determinados pelo ajuste das RLCs ao modelo de Platt et al. (1980), antes (T0) e no 
final (Tf) do ensaio de exposição de S. glaucum a diferentes concentrações de solventes. As barras de erro representam desvios padrão. + representam respostas 
estatisticamente diferentes do controlo ao fim de 96h de exposição; * assinala diferenças significativas entre T0 e Tf para a concentração de solvente respetiva 
(p < 0.05).  Os valores LOEC (i.e., concentração mais baixa a que ocorreu um efeito) em α são de 4,48% v/v (etanol) e 0,01 e 4,48% v/v (DMSO) em ETRmax

temos 4,48% v/v (etanol), 0,97 v/v (metanol) e 4,48 % v/v (DMSO) para o Ek os LOECs apresentados foram de 4,48 % v/v (etanol) e 4,48 % v/v (metanol). 
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Ek (Figura 10, Tabela 3) diminuiu significativamente a 4,48% de etanol e 0,01 e 4,48 % 

de metanol, enquanto que sob DMSO, este parâmetro não sofreu alterações significativas. 

As diferenças estatísticas obtidas evidenciam assim uma redução significativa dos valores 

de ETRmax, pelo que podemos dizer que existe uma inibição da taxa de transporte de 

eletrões entre PSI e PSII (Rama Devi e Prasad, 2004). Por outro lado, a redução 

significativa de α permite também concluir que a eficiência fotossintética diminui e que 

pelos valores de Ek, isto é, os níveis a que ocorre a saturação da luz, são baixos (Cruz e 

Serôdio, 2008). A inibição das taxas de transporte de eletrões (traduzida por redução de 

ETRmax, Ek e α) ao nível dos fotossistemas de zooxantelas que vivem em associação com 

corais de diferentes espécies, têm sido reportadas aquando da sua exposição a variações 

de fatores físicos (e.g., acidificação oceânica) (Zhao e Yu, 2014) e a metais (e.g., Cu, Zn, 

Cd, Pb) (Kuzminov et al., 2013).  

 

3.3. Densidade celular de zooxantelas 

A partir da análise do gráfico na figura 11 pode-se constatar que não existe um 

padrão monotónico nesta resposta com o aumento da concentração dos solventes. Além 

disso, as oscilações nas densidades celulares de zooxantelas determinadas ao longo das 

concentrações testadas, não foi significativa, comparativamente com a do controlo. 

Embora este perfil de resposta seja normalmente associado à não ocorrência de disrupção 

simbiótica entre o hospedeiro e o simbionte, é possível que nas concentrações mais 

elevadas dos solventes a mortalidade dos organismos se tenha sobreposto à deteção de 

variações neste parâmetro sub-letal. A disrupção simbiótica torna os corais mais 

suscetíveis ao branqueamento. Rosset et al. (2017) observou que o défice de fosfatos, 

isoladamente ou em combinação com um baixo fornecimento de nitratos, provocava uma 

destabilização da simbiose, levando à perda de zooxantelas. É também reportado por 

Wiedenmann et al. (2013) que o défice de fosfatos resultante de uma razão elevada N:P 

(nitrogénio e fósforo) originava alterações na capacidade fotossintética das zooxantelas, 

aumentando assim o perigo de branqueamento provocado por agentes de stress como a 

temperatura e a luz.    
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Figura 11: Variação da média da densidade celular de zooxantelas por grama de peso seco (g ps) 
de fragmentos de S. glaucum após 96h de exposição a diferentes concentrações de etanol, metanol 
e dimetil sulfóxido (DMSO). As barras de erro representam desvios padrão. 
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Pelos resultados de Fv/Fm, ETRmax, Ek e α, seria de esperar, contudo, que a densidade 

celular de zooxantelas sofresse uma diminuição com o aumento da concentração dos 

solventes a que os corais se encontravam expostos, especialmente na concentração mais 

elevada (4,48% v/v). Efeito este semelhante ao que ocorre quando existe um aumento da 

temperatura que leva ao dano dos processos fotossintéticos de Symbiodinium spp. e, 

consequentemente, à sua expulsão do coral (branqueamento) (Baird et al., 2009; Marshall 

e Schuttenberg, 2006; Mashini et al., 2015). No entanto, os resultados obtidos não 

apontam para uma degradação da simbiose que, apesar de se verificar uma variação desta 

entre amostras, não representa uma variação linear com o aumento da concentração de 

solvente.  

 

4. Conclusão 

 Através da realização deste estudo sobre os efeitos dos solventes etanol, metanol 

e DMSO, obteve-se indicação de qual a concentração a que cada um destes solventes 

pode ser utilizado com segurança em testes ecotoxicológicos com o coral S. glaucum. 

Tendo em conta a eficiência fotossintética (Fv/Fm) desta espécie perante o etanol, 

metanol e DMSO, estes solventes devem ser aplicados até um máximo de 0,97; 0,05 e 

0,97% (v/v), respetivamente. Apesar disso, de acordo com os parâmetros do modelo de 

Platt que traduz a atividade fotossintética de zooxantelas, 0,01% de metanol e DMSO 

reduziram significativamente α e ETRmax. No entanto é importante salientar que a 

utilização de solventes só deve ser feita quando, a partir dos métodos físicos (e.g., ultra-

sons, agitação), não se consegue dissolver o composto no meio e que, quando se usar um 

solvente orgânico deve-se usar sempre a menor concentração possível.  
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