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Corais e o Aquecimento Global 
 
Os recifes de coral são ecossistemas extremamente diversos e produtivos de elevada 

importância ecológica e económica. Estima-se que 0.5 biliões de pessoas em todo o 
globo dependem dos recursos provenientes destes ecossistemas, prevendo-se que este 
número duplique nos próximos 50 anos 1. 

Encontram-se espécies de corais praticamente em todos os oceanos e latitudes, no 
entanto, as espécies construtoras de recifes, também conhecidas como corais duros ou 
hermatípicos, limitam-se às regiões tropicais e sub-tropicais 2. Estas espécies, 
pertencentes à ordem Scleractinia, existem há mais de 220 milhões de anos 2, tendo 
sobrevivido a extinções em massa, alterações do nível do mar e oscilações climáticas 3. 

Apesar de, aparentemente, serem ecossistemas “resistentes” e persistentes ao longo do 
registo fóssil, nunca estiveram tão ameaçados como actualmente, em grande parte 
devido à acção Humana que contribuiu para o desenrolar de um importante processo 
conhecido por Aquecimento Global. 

 
Aquecimento Global 
Segundo o relatório apresentado em Fevereiro de 2007 pelo Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas, as observações do aumento da 
temperatura global do ar e dos oceanos, o degelo a nível global, e a subida do nível 
médio da água do mar, permitem afirmar que este conjunto de fenómenos é um facto e 
não uma teoria 4. 

Uma das principais causas do Aquecimento Global é o aumento da concentração do 
CO2 atmosférico que vai provocar, por exemplo, a saturação do carbonato de cálcio 
(CaCO3) oceânico. Neste caso, as interacções entre o aumento do CO2, a subida do nível 
do mar, o aumento das águas de escorrência (sistemas de escorrência de águas 
continentais para os oceanos), e o aumento da temperatura da superfície do mar 
resultam na redução da taxa de calcificação 3. Certos estudos estimam que entre 1880 e 
1990 a calcificação dos recifes de coral sofreu um decréscimo de 10% e que, entre 1990 
e 2100, este valor pode atingir os 22% 3. 

Devido às constantes alterações climáticas tem sido posta em causa a sobrevivência 
dos corais devido à sua elevada sensibilidade. No entanto, deve considerar-se que a 
aclimatização destes organismos a ambientes alterados, que tem permitido a sua 
sobrevivência ao longo do tempo, estende-se muito para além do que normalmente 
acontece na natureza, como é o caso dos exemplares mantidos em aquários que se 
desenvolvem em ambientes diferentes dos seus habitats naturais 3. 

Esta imagem de resistência face à ubiquidade do stress e a mudanças ambientais 
contrasta com as observações biológicas presentes e experiências a curto-prazo. Os 
biólogos tendem a ver estes ecossistemas como um equilíbrio perfeito numa rede de 
interacções ambientais – luz, temperatura, salinidade, nutrientes, movimento da água, 
etc.- cuja alteração, por mais pequena que seja, pode pôr em risco a integridade do 
ecossistema 2. A elevada sensibilidade do sistema está, em grande parte, relacionada 
com a integridade dos corais duros (referidos posteriormente como corais), que por sua 
vez depende das relações simbióticas que desenvolvem. 

 
Simbiose dos Corais 
A simbiose é uma relação entre dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes 

onde ambos agem activamente e em conjunto para proveito mútuo, o que leva à 
especialização funcional de cada espécie envolvida. O conceito de simbiose é discutido 
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por muitos autores e, actualmente, há quem designe esta relação (coral - zooxantela) de 
mutualismo, contudo vou considerá-la como simbiose. 

Os corais desenvolvem esta relação simbiótica com dinoflagelados (pequenas algas 
unicelulares) do género Symbiodinium, conhecidos por zooxantelas. O coral hospedeiro 
fornece às zooxantelas compostos nitrogenados, fosfatos e CO2, essenciais para o seu 
metabolismo fotossintético, enquanto que estas fornecem ao hospedeiro nutrientes 
derivados da fotossíntese (cerca de 95% do produzido 1) e promovem a calcificação que 
permite o crescimento do coral 5. Esta relação simbiótica, que envolve a reciclagem de 
nutrientes e a forte ligação entre os níveis tróficos, é a chave para o sucesso ecológico 
dos corais construtores de recifes. Assim, qualquer factor que reduza a eficiência desta 
relação simbiótica terá um efeito negativo nos corais e, consequentemente, na 
produtividade dos recifes de coral 1. 

As zooxantelas ocorrem em densidades de aproximadamente 5 milhões/cm2 de tecido 
de coral e apresentam uma biomassa relativamente reduzida, sugerindo que estes 
fotosimbiontes são espécies-chave nos recifes de coral 6. 

Esta relação simbiótica é alvo de muita investigação devido ao pouco conhecimento 
que existe, principalmente, sobre a fisiologia da interacção. A grande diversidade de 
espécies de hospedeiros (corais) e de fotosimbiontes (zooxantelas), associada à grande 
dificuldade de identificação taxonómica dos organismos, são outros factores que 
dificultam o progresso do conhecimento. Existem cerca de 800 espécies de corais 
construtores de recifes e, para além da sua identificação ser difícil, diferentes autores 
utilizam diferentes nomes para uma mesma espécie 7. 

Relativamente à identificação das zooxantelas, o facto de ainda não ter sido observada 
reprodução sexuada (apesar das técnicas moleculares sugerirem a sua ocorrência) 
pressupõe o uso do conceito biológico para a distinção de espécies 6. No entanto, a 
distinção morfológica dos organismos é bastante difícil pelo que os métodos 
moleculares, apesar de ainda longe de estarem desenvolvidos e apurados, têm sido 
frequentemente utilizados. A comunidade científica reconhece a existência do género 
Symbiodinium com 7 linhagens diferentes contendo no total cerca de 60 tipos, supondo-
se que existem ainda centenas de espécies por descobrir 6. 

Considerando esta elevada diversidade, tanto de hospedeiros como de fotosimbiontes, 
assumindo que um hospedeiro pode interagir com uma ou mais espécies de zooxantelas 
(em proporções variadas) e que uma espécie de zooxantela pode existir em várias 
espécies de hospedeiros, pressupõe-se a existência de múltiplas combinações 
(ecoespécies) 2. 

Cada ecoespécie tem características fisiológicas diferentes e respostas variadas aos 
diversos factores ambientais. Consequentemente variam a sua tolerância e sensibilidade 
ao Aquecimento Global. 

 
Branqueamento dos Corais 
Um efeito relacionado com o Aquecimento Global que afecta gravemente a 

sobrevivência dos corais e de outras espécies simbióticas de alguns recifes, é o 
branqueamento. 

Este fenómeno é genericamente descrito como a perda, parcial ou total, da 
pigmentação dos corais, podendo envolver tanto a perda de pigmentos fotossintéticos 
das zooxantelas, como a expulsão destas pelo coral hospedeiro 1. A não ser que os 
tecidos do coral sejam altamente pigmentados, o que é raro, tornam-se transparentes 
quando branqueados 8. A maioria dos corais branqueados parecem brancos devido à 
coloração do seu esqueleto de carbonato de cálcio 8. Caso o fotosimbionte sobreviva ao 
branqueamento, o que é provável, a simbiose é recuperada num período que pode levar 
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de semanas a meses 8. Também pode acontecer que os tecidos do animal, mais 
susceptíveis a infecções e outras doenças, não recuperem e acabem por morrer 8. 

Este fenómeno que afecta extensas áreas de recife foi primeiramente observado em 
1984 no Oceano Pacífico 9. Desde então, a crescente incidência e gravidade do 
branqueamento sugerem que este fenómeno não é “natural” 8. No entanto, as simbioses 
apresentam, naturalmente, variações sazonais na densidade e conteúdo pigmentar das 
zooxantelas, registando-se os valores mínimos no final da estação mais quente 8. 

Apesar de não se conhecer qual o factor-chave que origina o fenómeno, sabe-se que 
tanto a subida como a descida da temperatura do mar, a radiação solar (incluindo 
radiação ultravioleta), a redução da salinidade, e as infecções provocadas, por exemplo, 
por bactérias são factores que, tanto individualmente como em interacção, podem 
originar o branqueamento de corais 9. 

Existem diversos exemplos que provam a existência de interacções entre os diversos 
factores apresentados e sugerem muitos outros ainda por estudar. 

Muitos cientistas afirmam que a subida da temperatura da água do mar é o principal 
factor responsável pelo branqueamento, devido aos maiores eventos de branqueamento 
verificados no Oceano Índico e Pacífico coincidirem com períodos em que a 
temperatura da água do mar foi anormalmente elevada 9. No entanto, o padrão de 
branqueamento frequentemente verificado (apenas na superfície superior dos corais) 
sugere que existe interacção entre a temperatura e os níveis de radiação 9. 

Estudos científicos afirmam que o branqueamento dos corais ocorre quando a 
temperaturas da água do mar se encontra entre os 30 e os 34ºC, que são valores 
relativamente baixos considerando que a maioria dos organismos marinhos tropicais 
não sofre efeitos adversos até aos 40ºC, e que as reacções fotossintéticas são pouco 
afectadas até aos 40/45ºC 10. Este resultado levou muitos cientistas a assumir que as 
altas temperaturas danificam o mecanismo fotossintético das zooxantelas a longo-prazo, 
e que este “estrago” despoleta o mecanismo que expulsa as zooxantelas do hospedeiro 
10. 

Estudos recentes afirmam que, em certas ecoespécies, as zooxantelas expulsas do 
hospedeiro não apresentam danos fotossintéticos e que chegam mesmo a resistir 
fotossinteticamente activas até aos 37ºC 10. Estes resultados sugerem fortemente que a 
expulsão das zooxantelas, induzida pela subida de temperatura, envolve uma disfunção 
na interacção entre as zooxantelas e o tecido do coral hospedeiro 5. 

Existem algumas teorias que tentam explicar a quebra da interacção simbiótica, como, 
por exemplo, a limitação de CO2, que restringe a fotossíntese das zooxantelas, ou a 
produção de espécies reactivas de oxigénio que danificam o mecanismo fotossintético e 
que são tóxicos para o coral. Ambas as teorias, assim como outras, não são 
inconsistentes com as observações científicas, mas é necessário mais investigação para 
que passem de teorias a factos 10. 

Recentemente, dada a importância destes ecossistemas e a sua sensibilidade ao 
Aquecimento Global, uma grande parte da investigação tem sido direccionada para estas 
comunidades simbióticas. Descobriu-se que existem diferenças acentuadas na 
sensibilidade de diferentes habitats ao branqueamento num mesmo recife: corais em 
habitats que sofrem mais variações ou estão mais sujeitos ao stress ambiental 
proveniente de várias fontes (p.e. temperatura), tendem a sofrer um menor 
branqueamento do que os que habitam em ambientes mais estáveis 11. 

Para além das aparentes adaptações ambientais, existem reconhecidas diferenças 
taxonómicas na vulnerabilidade ao stress induzido pelo branqueamento e na mortalidade 
associada a um local em particular 11. Aparentemente, os fenómenos de branqueamento 
são mais evidentes em espécies de corais que apresentam altas taxas de recrutamento e 
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de crescimento, do que noutras espécies existentes na mesma área, assim como a 
mortalidade após o branqueamento é maior em determinadas espécies (p.e. Acropora 
sp.) 11. 

O facto das diferentes ecoespécies serem funcionalmente distintas permite a 
formulação de uma teoria - Hipótese do Branqueamento Adaptativo - onde os autores 
propõem que a perda de fotosimbiontes pelos corais permite que alguns corais 
hospedeiros restabeleçam uma interacção simbiótica com uma zooxantela dominante 
diferente, resultando numa nova ecospécie que está melhor adaptada ao ambiente 
alterado 7. Outros dados científicos recolhidos em estudos a médio-prazo também 
suportam a formulação desta teoria, demonstrando que as ecoespécies afectadas pelo 
branqueamento, e que sobreviveram ao evento, são mais tolerantes a episódios 
posteriores de elevada temperatura/radiação, mesmo sem trocarem de espécie de 
fotosimbionte, consequência da aclimatização fisiológica 8. 

 
Hipótese do Branqueamento Adaptativo 
Através do conhecimento acumulativo sobre das interacções simbióticas planta-

animal, e por analogia com outras simbioses onde existem tanto parceiros generalistas 
como especialistas, os autores da teoria da Hipótese do Branqueamento Adaptativo 
(HBA) consideram que algumas espécies de corais hospedeiros e de zooxantelas 
possam formar associações com uma ou mais variedades de simbiontes 11. Com esta 
base, a teoria do HBA tem as seguintes premissas 11: 

1. As respostas fisiológicas (incluindo as relacionadas com o stress) da unidade 
simbiótica são características, primariamente, da combinação e não do 
hospedeiro nem do fotosimbionte individualmente; 

2. Unidades simbióticas com um parceiro comum têm uma resposta ao stress 
diferente, assim como o grau de adaptação às diferentes condições ambientais 
é também diferente; 

3. Múltiplos tipos de zooxantelas e de espécies de coral hospedeiras habitam os 
recifes; 

4. O branqueamento cria uma oportunidade para que o hospedeiro possa ser 
novamente povoado por um fotosimbionte diferente. Deste modo, o ambiente 
frequentemente sujeito a stresses, favorece as combinações mais resistentes; 

5. Diferentes condições ambientais favorecem o estabelecimento de combinações 
simbióticas que estariam menos adaptadas às condições ambientais prévias; 

6. Em termos evolutivos, combinações sensíveis ao stress têm vantagens 
competitivas na ausência deste. Um clima estável implica uma reversão das 
combinações mais resistentes. 

 
Existem muitos estudos em curso que tentam comprovar ou refutar esta teoria, no 

entanto, nada se pode concluir enquanto não existirem metodologias e técnicas 
moleculares que permitam uma identificação correcta e consensual por toda a 
comunidade científica. 

A teoria da HBA é particularmente apelativa à luz do Aquecimento Global e das 
previsões que defendem que as interacções simbióticas destes corais estão a atingir os 
seus limites térmicos 12. 

A HBA baseia-se na suposição de que uma espécie de coral pode hospedar múltiplas 
espécies de zooxantelas (com diferentes combinações genéticas), sequencialmente ou 
simultaneamente 12. Muito recentemente, um estudo que incidiu sobre 442 espécies de 
corais verificou que apenas 23% delas hospeda diferentes tipos de zooxantelas, e as 
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restantes espécies, que apenas hospedam um tipo de zooxantela, não demonstraram 
qualquer mudança no tipo de fotosimbionte dominante quando sujeitas a stresses 12. 

No contexto do Aquecimento Global a maioria das espécies de corais pode vir a correr 
sérios riscos de extinção e não serem capazes de trocar de fotosimbionte. Como é que as 
restantes 23% de espécies de corais são capazes de se adaptar a este novo clima, é uma 
questão que ainda está por responder 12. Para a maioria dos corais, a questão não passa 
pela possibilidade de trocar de fotosimbionte, mas sim sob que condições a sua 
interacção simbiótica consegue sobreviver 12. 

Se o Aquecimento Global continuar, considerando que apenas uma pequena fracção 
das espécies de corais construtores de recifes conseguem sobreviver, os recifes de coral 
podem sofrer mudanças significativas na sua biodiversidade. Aqui está mais uma razão 
para seguirmos o conselho de Fabien Cousteau: “It would be much healthier for us to 
learn to dance nature’s waltz than to try to change the music”. 
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