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Resumo Geral 

O branqueamento por estresse térmico é a principal causa do declínio de cnidários 

simbióticos nos oceanos tropicais. Contudo, este processo pode ser revertido. Assim, o objetivo 

deste trabalho é o estudo integrado dos processos fisiológico da perda e recuperação das 

zooxantelas relacionado ao fenômeno de branqueamento por aumento de temperatura em E. 

pallida,  mediante o estudo da resposta do holobionte ao estresse térmico, com ênfase na troca 

de população simbiótica. Um dos mecanismos de recuperação da pigmentação investigados 

nesse estudo é a proliferação dos endosimbiontes remanescentes no cnidário, onde foi 

encontrando um padrão de repigmentação funcional em diferentes partes do pólipo. Neste 

contexto é proposto um mecanismo de ruptura da simbiose na qual os endosimbiontes 

participam ativamente de sua expulsão e dispersão no meio, abrindo uma nova discussão sobre 

o agente diretor da simbiose. Uma vez que o branqueamento tem sido relacionado com estresse 

oxidativo e a fotossíntese é um processo oxidante, avaliamos a atividade redox induzida pela 

fotossíntese da alga hospedada, assim como a atividade antioxidante e reparadora do 

hospedeiro. Descobrimos no hospedeiro um mecanismo preventivo para lidar com a atividade 

fotossintética da zooxantela abrigada. Por outro lado, a perda da alga a partir do branqueamento 

pode fornecer uma oportunidade para o hospedeiro ser repopulado por outros simbiontes com 

diferentes capacidades fisiológicas. Assim, encontramos que existe uma troca de alga ideal para 

o frio (clado F), e para o calor (clado E). Entretanto, alguns clados podem estar indisponíveis no 

ambiente por serem termosensíveis em vida livre. Concluímos assim que, dentro dos cenários 

das mudanças climáticas globais, o mais vantajoso para o animal e para a alga é manter uma 

endopopulação mista e trocar a população simbiôntica predominante segundo as condições 

ambientais. Aliás, encontramos que o holobionte estudado está melhor preparado para 

condições de aquecimento que de esfriamento. Por outro lado, considerando que o peróxido de 

hidrogênio é um derivado de filtros solares e que ao mesmo tempo é um precursor do 

branqueamento, investigamos se o branqueamento da anêmona Anemonia sulcata produzido 

pela exposição a peróxido de hidrogênio é um bom modelo como bioindicador ambiental 

através da avaliação da cor e de biomarcadores fisiológicos. Porém, descartamos A. sulcata 

como espécie bioindicadora por apresentar uma alta tolerância ao estresse oxidativo, 

provavelmente fornecido pela atividade fotossintética da alga e por ser uma espécie intermareal 

que suporta grandes intervalos de oxido-redução. Desta forma, os resultados obtidos no presente 

estudo apontam a relevância do Symbiodinium dentro da fisiologia do holobionte, tanto na 

recuperação do branqueamento quanto no estabelecimento e ruptura da simbiose. 

Consequentemente, futuros estudos podem aprimorar as técnicas de identificação dos clados 
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hospedados para entender a eventual sucessão endopopulacional de acordo com as condições 

ambientais.  

Abstract 

Thermal bleaching is the main cause of simbiotic cnidarian decay in tropical oceans. However, 

some cnidarians have shown to recover the pigmentation from such events. The main aim of 

this study is the holistic approach of the physiological processes associated to zooxanthela loss 

and recovery after thermal stress in the holobiont E. pallida. Firstm we considered pigmentation 

recovey from the remaining zooxanthelae within the cnidarian host. We found a functional 

pattern of pigmentation recovery. In this context, we propose a mechanism of symbiosis break 

in which the endosymbionts participate actively on its release and dispersion to the 

environment, bringing a new discussion about the role of each symbiotic partner and the driver 

of bleaching and recovery. Since bleaching has been related to oxidative stress and 

photosynthesis is an oxidizing process, we evaluated the redox activity of the host as well as the 

antioxidant and restorative activity, induced by photosynthesis of the hosted algae. We found in 

the host a preventive mechanism to deal with the photosynthetic activity of the sheltered 

zooxanthella. On the other hand, loss of  endosymbionts from bleaching may provide an 

opportunity for the host to be repopulated by other symbionts with different physiological 

capabilities. Thus, we found that there is an ideal clade exchange for the cold (clade F), and for 

the heat (clade E). However, some clades may not be available in the environment because they 

are thermosensitive in free-living form. We conclude that, within global climate change 

scenarios, the most beneficial for the animal and the alga is to maintain a mixed endopopulation 

and to exchange the predominant symbiotic population according to environmental conditions. 

In fact, we found that the studied holobiont is better prepared for high than low temperatures. 

On the other hand, considering that hydrogen peroxide is a derivative of sunscreens and at the 

same time is a precursor to bleaching, we investigated whether the bleaching of anemone 

Anemonia sulcata produced by exposure to hydrogen peroxide is a good model as an 

environmental bioindicator through color evaluation and physiological biomarkers. However, 

we discard A. sulcata as a bioindicator species because it presents a high tolerance to oxidative 

stress, probably provided by algae photosynthetic activity and because it is an intertidal species 

that supports large oxido-reduction intervals. Thus, the results obtained in the present study 

point to the relevance of Symbiodinium within holobiont physiology, both in the recovery of 

bleaching and in the establishment and rupture of symbiosis. Consequently, future studies may 

improve the identification techniques of the host clades to understand the eventual 

endopopulation succession according to the environmental conditions. 
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Introdução geral 

Branqueamento de cnidários e aspectos fisiológicos envolvidos na recuperação 

 

Branqueamento de cnidários 

O branqueamento é a perda de pigmentos em cnidários simbiônticos, resultado da 

diminuição marcada ou do desaparecimento das zooxantelas. Este processo pode ser natural e 

transitório, induzido por mudanças sazonais de luz e temperatura que afetam a fisiologia da alga 

simbionte e/ou do animal hospedeiro (Fitt et al., 2000). No entanto, pode também ser resultado 

de estresse ambiental específico, como a acidificação dos oceanos, eventos de temperatura 

extrema (Cook et al., 1988; Porter et al., 1989; Gates, 1990; Glyn, 1990; Hoegh-Guldberg et al., 

2007), ou ainda da ação indireta de microorganismos (p.ex. bactérias - Rosenberg et al. 2007). 

Dentre esses, o estresse térmico tem sido considerado como a principal causa do grave declínio 

de cnidários simbióticos nos oceanos tropicais verificado em tempos recentes (Hughes et al., 

2003; Carpenter et al., 2008). Em nível celular, a perda das zooxantelas pode ser efetivado por 

diferentes mecanismos, como digestão, exocitose ou necrose, mas estudos recentes indicam a 

apoptose e a autofagia como uma resposta mais específica ao estresse térmico (Dunn et al., 

2007).  

A diminuição da população endosimbiôntica (Jones et al., 2000; Grottoli et al., 2004), 

junto com a redução da eficiência fotossintética dos endosimbiontes remanescentes (Iglesias-

Prieto et al., 1992; Lesser, 1996) podem afetar a capacidade fotossintética do holobionte, que é 

o hospedeiro e demais organismos que vivem em simbiose. Assim, cnidários branqueados 

perdem sua principal fonte de energia, alterando seu balanço energético (Muscatine, 1967, 

1980) o que pode resultar em inanição (Muscatine, 1990; Anthony e Fabricius, 2000) 

provocando perda de biomassa (Fitt et al., 2000). Consequentemente, o hospedeiro sofre 

redução das taxas de crescimento, calcificação (no caso de cnidários calcificantes) e reprodução, 

além de ter incrementada sua vulnerabilidade frente a enfermidades (Buddemeier et al., 2004; 

Hughes et al., 2007; Rosenberg et al., 2007; Brandt et al., 2009), o que pode levar à morte 

(Brown, 1997; Hoegh-Guldberg, 1999). Cnidários afetados se tornam competidores menos 

eficientes em comparação com outros organismos bentônicos (Foster et al., 2008; Green et al., 

2008) e, consequentemente, a comunidade associada pode sofrer mudanças dramáticas, 

induzindo eventos de mortalidade massiva e perda da biodiversidade local (Goreau, 1992; Hale 

et al., 2011). 
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Recuperação do branqueamento 

Contudo, o processo de branqueamento pode ser revertido, e diversos cnidários têm 

demonstrado capacidade de recuperação da pigmentação após eventos de branqueamento 

(Berkelmans et al., 2006; Burt et al., 2008; Jones et al., 2008). Entretanto, previsões sobre 

fenômenos potencialmente deflagradores de branqueamento apontam para um aumento em 

frequências e severidade (Hoegh-Guldberg, 1999), o que deve agravar os efeitos dessas 

perturbações. Assim, impactos crônicos podem ser esperados no caso de cnidários incapazes de 

recuperar a pigmentação no intervalo de tempo compreendido entre sucessivos eventos de 

branqueamento, particularmente em áreas de recife (Baker, 2008). Se o tempo necessário para 

re-pigmentação for maior que o intervalo entre os eventos, a recuperação pode ser 

comprometida, resultando em maiores taxas de mortalidade (Jones, 2008). Nesse contexto, é 

relevante estudar o tempo necessário para restauração da pigmentação como uma ferramenta 

para avaliar os danos de futuros eventos sucessivos deflagradores de branqueamento, assim 

como os padrões de re-pigmentação em cnidários. Desta forma, o segundo capítulo é dedicado a 

investigar estes aspectos e entender os padrões de recuperação da pigmentação no plano 

corporal do holobionte a partir da proliferação de endosimbiontes remanescentes.  

 

Estresse oxidativo associado ao branqueamento 

O mecanismo celular do branqueamento em cnidários ainda não é bem conhecido. 

Diversos estudos apontam que o processo do branqueamento teria sua origem na alga 

hospedada. Uma vez que um agente externo estressa o holobionte, a alga produziria um excesso 

de espécies reativas de oxigênio que seriam trasladadas por sua vez ao hospedeiro (Neill et al., 

2002; Asada, 2006; Lesser, 2006; Wong et al., 2010). Uma vez ultrapassada a capacidade 

redutora do hospedeiro, o mesmo poderia sofrer estresse oxidativo que ativaria mecanismos de 

ruptura da relação, resultando na diminuição da população endosimbiotica e o consequente 

branqueamento do cnidário. Para entender o estresse oxidativo sofrido pelo hospedeiro, é 

interessante estudar a capacidade antioxidante de defesa do mesmo. A primeira defesa 

antioxidante de natureza enzimática seria constituída pela catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase (GPX). A glutationa entraria em um ciclo redox pela glutationa reductase (GR), 

enquanto a glutationa peroxidase, contribuiria com a redução da glutationa. Quando 

funcionando em equilíbrio, esta detoxificação é efetiva. Porém quando a produção de espécies 

reativas é superior ao ritmo de detoxificação, pode ocorrer dano oxidativo sobre lipídios, 

proteínas e material genético, danificando membranas e organelas celulares. Esse dano 

oxidativo ao hospedeiro, oriundo da fisiologia da alga hospedada a partir da atividade oxidante 

“extra”, poderia ser o ativador dos mecanismos de branqueamento (Figura 1).  
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Preparação fisiológica para o estresse oxidativo  

De forma geral, existem mecanismos antioxidantes de antecipação ao estresse oxidativo 

provocado por diversos fatores cíclicos (Malik e Storey, 2009; Weihe et al., 2010; Storey e 

Storey, 2013; Krivoruchko e Storey, 2015). Estes têm sido descritos para uma variedade de 

organismos (Fu et al., 2012; Schülke et al., 2012; Klanian, 2013; Zhang et al., 2015), incluindo 

cnidários aposimbiônticos (Teixeira et al., 2013). Em organismos fotossintéticos, grande parte 

dos processos fisiológicos e comportamentais estão relacionados com os ciclos físicos diurnos 

relacionados com a exposição à luz (Kühl et al., 1995; Yacobovitch et al., 2004; Hernando, 

2016; Millar, 2016). Esses mecanismos preventivos do estresse são denominados POS, do 

inglês "Preparation for Oxidative Stress" (Moreira et al., 2016). Porém, POS em animais 

simbiônticos, não é conhecido. Nesse sentido, o terceiro capitulo da presente tese visa elucidar a 

sincronização metabólica entre a atividade fotossintética da alga hospedada e a atividade 

antioxidante da anêmona no contexto do POS.  

 

Branqueamento como estratégia adaptativa 

A perda da alga pode fornecer uma oportunidade para o hospedeiro ser reinfectado por 

novos simbiontes, sendo que diversos autores o consideram como uma fase de adaptação e 

recuperação às novas condições ambientais (Buddemeier e Fautin, 1993; Baker 2001; Baker et 

al., 2004; Obura, 2009). Por exemplo, no Panamá e Galápagos o evento do “El Niño” 1982-83 

provocou branqueamento e mortalidade significativamente maiores do que o “El Niño” 1997-

98, embora o último tenha sido tão forte ou mais que o anterior (Podestá e Glynn, 2001). 

Na Grande Barreira de Corais os limites de temperatura de branqueamento aumentaram em 

2002 com relação a 1998, provavelmente por um processo de aclimatação (Berkelmans, 2009). 

Neste sentido, Baker (2001) defende que os corais branqueiam para sobreviver à alteração, ou 

seja, descartam ativamente suas zooxantelas. No entanto, outros consideram que o 

branqueamento pode ser um mecanismo para minimizar o desequilíbrio na relação hospedeiro-

simbionte causado pelo estresse (Obura, 2009). 

 

Symbiodinium spp. 

Atualmente, nove clados de simbiontes pertencentes ao gênero Symbiodinium são 

descritos na literatura, sendo nomeados de A até I (Pochon e Gates 2010). Porém, a 

classificação desse gênero continua em andamento, com a subdivisão de cada clado em 

"subclados" com base na comparação de sequências nucleotídicas da região do gene ITS2 

rDNA (LaJeunesse 2001; Baker, 2003; Coffroth e Santos 2005; Sampayo et al., 2009; Finney et 

al., 2010; LaJeunesse e Thornhill, 2011). Dos clados/subclados conhecidos, alguns têm exibido 

capacidades fisiológicas distintas. Por exemplo, nem todas as linhagens de Symbiodinium 
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respondem de maneira igual ao stress térmico (Suggett et al., 2008). Em particular, os clados A 

e F têm sido descritos como moderadamente tolerantes, enquanto que o B seria mais sensível 

(McGinty et al., 2012). 

 

O estabelecimento da simbiose 

Estima-se que o 85% dos corais adquiram os dinoflagelados por via horizontal nas 

primeiras fases de seu ciclo de vida, durante a alimentação mediante ingestão ou fagocitose. 

Uma vez dentro do hospedeiro, os simbiontes residem em vacúolos das células da gastroderme 

dos pólipos adultos, sendo que a maioria dos corais adultos abriga apenas um clado de 

simbionte (Baker, 2003). Por exemplo, em Scleractinia é comum encontrar associações com os 

clados A, B, C ou D, e mais raramente com os clados F ou G (Baker, 2003; LaJeunesse et al., 

2010). Porém, a especificidade entre clado hospedado-hospedeiro é variável: enquanto algumas 

espécies têm sido observadas associadas com um único clado, outras podem abrigar vários tipos 

de Symbiodinium spp. (Pochon et al., 2001). Esta associação pode ser correlacionada com 

condições ambientais, como incidência de luz ou temperatura (LaJeunesse, 2002; Baker 2003; 

Finney et al., 2010), e a estrutura das populações simbióticas pode ser trocada em resposta às 

necessidades fisiológicas provocadas por mudanças ambientais (Baker e Romanski, 2007). Por 

exemplo, no caso da anêmona Condylactis gigantea encontrou-se uma variação da população 

endosimbiôntica de acordo com a posição em relação à costa e com as variações sazonais de 

temperatura. Neste organismo, o clado A era o predominante nos ambientes mais variáveis e 

com picos de temperatura mais pronunciados, enquanto o B predominava em áreas de condições 

mais estáveis. Além disso, foi verificado que o clado B era mais susceptível ao branqueamento 

que o A (Venn et al., 2008).  

A capacidade de trocar a população endosimbiôntica segundo as condições ambientais 

tem sido descrita como "symbiont shuffling", ou "mudança de simbionte" (Baker, 2001; Chen et 

al., 2005). Porém, alguns cnidários branqueados, adquirem do ambiente um clado distinto 

daquele que estava previamente associado. Essa troca de população endosimbiôntica é 

denominada "symbiont switching" (Baker, 2003). Num contexto de mudanças climáticas 

globais, se a origem do dinoflagelado é o ambiente, o cnidário tem a chance de se associar com 

um clado mais adaptado às condições alteradas, resultando em uma associação que pode ser 

mais termorresistente e que consegue se aclimatar melhor. Portanto, o branqueamento pode 

fornecer uma oportunidade para o hospedeiro ser “reinfectado” por clados de Symbiodinium 

mais adequados nessas condições (Buddemeier e Fautin, 1993). Sendo assim, prevê-se que as 

espécies com tais mecanismos podem apresentar branqueamento como uma estratégia 

adaptativa e, portanto, uma mortalidade menor após o episódio de stress térmico (Obura, 2009).  

Assim, no quarto capitulo deste trabalho exploramos a hipóteses de que existe uma associação 
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mais apropriada para cada temperatura, e investigamos as vantagens fisiológicas de cada 

associação estabelecida. 

 

As anêmonas como espécies bioindicadoras 

O peróxido de hidrogênio é um precursor do branqueamento no nível intracelular (Smith 

et al., 2005; Sandeman, 2006). Este composto tem elevado potencial oxidativo, é difundido 

facilmente através das membranas orgânicas e interfere em várias reações celulares (revisado 

por Lesser, 2006). Além disso, pode originar o radical hidroxila (Haber e Weiss, 1934), um 

precursor que, por sua vez, desencadeia reações em cascata cujo término pode ser peroxidação 

lipídica, desnaturação proteica e dano ao DNA (Borg e Schaich, 1984; Lesser, 2006). Além 

disso, o peróxido de hidrogênio tem sido identificado, dentre outras substâncias oxidativas 

reativas, como um subproduto de reações fotocatalíticas dos filtros solares quando em contato 

com a água (Inbaraj et al., 2002; Hanson et al., 2006;        -  il      o   -       , 2014). 

A exposição a filtros solares tem sido ligada a eventos de branqueamento de cnidários 

(Danovaro et al., 2008) e o peróxido de hidrogênio da sua decomposição tem sido mostrado 

como nocivo para o fitoplâncton e outros organismos         -  il      o   -       , 2014). 

Porém, os efeitos das concentrações ambientais em anêmonas têm sido pouco estudados 

(Mitchelmore et al., 2004; Higuchi et al., 2008). Assim, no quinto capitulo da presente tese, foi 

investigada a possibilidade de usar o branqueamento de anêmonas como um indicador 

ambiental de estresse oxidativo. 

 

O sistema holobionte: Exaiptasia pallida-Symbiodinium spp.  

Para entender estes mecanismos de recuperação do branqueamento, as interações redox 

entre hospedeiro-hospedado, a sincronização metabólica do holobionte e as capacidades 

fisiológicas das diferentes associações, é importante conhecer a relação alga-cnidário. Nesse 

trabalho usamos o escopo de holobionte, no qual consideramos a associação como uma única 

unidade funcional. Para isso, foi utilizado o holobionte formado pela anêmona Exaiptasia 

pallida (Anthozoa: Aiptasiidae) e o dinoflagelado Symbiodinium spp. Esta anêmona é uma 

espécie descrita como cosmopolita, com ampla distribuição e de associação simbiôntica 

generalista (Grajales e Rodríguez, 2016), sendo inclusive considerada como uma peste em 

aquários. Em adição, devido a facilidade de manipulação e cultivo em laboratório, tem sido 

usada como modelo em estudos sobre o branqueamento de corais (Thornhill et al., 2013; 

Baumgarten et al., 2015). Sua transparência na forma aposimbiôntica permite acompanhar com 

facilidade a repopulação endosimbiôntica durante a recuperação da pigmentação. 

Adicionalmente, sendo solitária, facilita o desenho experimental em comparação com cnidários 

coloniais, e por não possuir esqueleto permite isolar melhor as relações metabólicas, sem 

interferência dos processos calcificantes.  



 
 

10 
 

Objetivos gerais do estudo 

Propomos um estudo integrado sobre o branqueamento de cnidários e sua recuperação, 

considerando as interações entre o cnidário hospedeiro e a zooxantela hospedada. O objetivo 

geral é o estudo do processo fisiológico da perda e realojamento do simbionte relacioando ao 

fenômeno do branqueamento em E. pallida por aumento de temperatura. Os objetivos 

específicos da proposta são: 

a) Estudo da repopulação endosimbiôntica após eventos de 

branqueamento/estresse termal;  

b) Pesquisa das interações redox hospedeiro-hospedado; 

c) Avaliação da variação de parâmetros fisiológicos em função da temperatura e 

do tipo de alga oferecida; 

d) Proposta de um modelo de anêmona como bioindicador ambiental. 

Para responder aos objetivos foram desenvolvidos diversos protocolos, desde cultivo e 

manutenção de organismos, até microscopia eletrônica e técnicas micro-espectrofotométricas, 

para serem utilizadas neste modelo (E. pallida), os quais são descritos nos capítulos pertinentes.  
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Figura 1. Mecanismo celular de branqueamento em cnidários. 
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Conclusões e considerações finais 

Branqueamento adaptativo em cnidários 

Este estudo coloca evidencias em direção a hipótese de branqueamento adaptativo, que 

observa o branqueamento como uma fase de aclimatação às novas condições ambientais. Esse 

processo adaptativo pode acontecer dentro da plasticidade da relação simbiôntica entre os 

parceiros que conformam o holobionte. Para isso exploramos diferentes vias de recuperação do 

branqueamento, desde a proliferação dos endosimbiontes remanescentes no holobionte 

branqueado até a troca do dinoflagelado simbionte disponível no ambiente, assim como o tempo 

necessário para restauração da pigmentação. Estabelecemos o relacionamento redox entre os 

parceiros simbiontes com base na fotossíntese. Discutimos sobre as vantagens de diferentes 

clados de Symbiodinium para estabelecer simbiose ou permanecer em vida livre segundo os 

cenários de temperatura, assim como as vantagens para o cnidário hospedar populações mistas 

de endosimbiontes e permitir sua predominância segundo as condições ambientais dentro das 

previsões das mudanças climáticas globais.  

 

Recuperação do branqueamento 

As vias de recuperação do branqueamento podem ser variadas e não dependem apenas do 

animal, mas também da alga hospedeira. Assim, apresentamos uma estratégia de recuperação do 

branqueamento da anêmona a partir da proliferação dos endosimbiontes remanescentes, que 

seguem um padrão de pigmentação funcional. Esse padrão prioriza a obtenção de recurso 

energético pela anêmona e garante o mesmo para a prole através da transmissão vertical do 

endosimbionte por reprodução assexual (laceração pedal) do hospedeiro. Porém, essa estratégia 

inclui também a participação do simbionte hospedado, pois observamos a reprodução e 

dispersão da alga simbionte a partir do organismo hospedeiro. Assim, propomos uma estratégia 

de dispersão das zooxantelas, na qual utiliza o cnidário é utilizado como vetor de dispersão. Este 

processo se inicia com a comunicação célula –célula entre os simbiontes, continua com a união 

de células de vários estágios para formar uma estrutura organizada pelos flagelos das próprias 

microalgas e suportadas por uma película de natureza proteoglicana, a qual é finalmente, 

repelida pela anêmona e expulsa ao ambiente. 

 

Preparação para o estresse oxidativo  

Apesar dos benefícios metabólicos que a alga fornece para o hospedeiro, a fotossíntese é 

um processo oxidante. Prévios estudos têm apontado o estresse oxidativo como desencadeante 
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do branqueamento. Assim, nessa tese aprofundamos o conhecimento acerca da relação basal 

redox entre os parceiros simbiontes. Descobrimos um mecanismo do hospedeiro de antecipação 

ao estresse oxidativo no qual o animal se prepara para a atividade fotossintética da alga 

hospedada. Observamos que a atividade fotossintética da alga, paralela à oxidação da glutationa 

no hospedeiro, tem seu máximo ao final do período escuro, se antecipando à luz, se mantendo 

constante durante o período diurno e decaindo no final desse período. Encontramos mecanismos 

antioxidantes preventivos que começam no final do período diurno e são desenvolvidos durante 

o período escuro se antecipando à fotossíntese. As proteínas chaperonas mantém um nível basal 

e exibem seu mínimo no final do período diurno, prévio ao mínimo fotossintético. Este mínimo 

fotossintético coincide com o máximo de glutationa reduzida, atuando como um possível 

substrato que se antecipa ao máximo de produção das espécies oxidativas reativas do hospedeiro 

que, por sua vez, se antecipam ao máximo fotossintético e ao período luminoso. 

 

Estresse oxidativo e temperatura  

Encontramos estresse oxidativo produzido em baixas temperaturas independentemente do 

clado oferecido. Assim, ao contrário do esperado, o holobionte tolera melhor os eventos de 

temperaturas altas se comparados com os de baixa. Em baixa temperatura, apesar de dobrar a 

capacidade antioxidante total do holobionte, a mesma foi insuficiente para reduzir os radicais 

livres. Como consequência, esses radicais induziram dano oxidativo no animal. Já em altas 

temperaturas, o holobionte quadruplica a capacidade antioxidante assim como o conteúdo em 

glutationa reduzida da anêmona, conseguindo reduzir os radicais livres e prevenindo o dano 

oxidativo no hospedeiro. Em particular, o clado A fornece maior capacidade antioxidante em 

altas temperaturas, e o hospedeiro contém mais glutationa reduzida quando comparado com a 

associação com os outros clados aqui considerados. Consequentemente, pode ser uma vantagem 

comparativa para a anêmona se associar com o clado A em episódios oxidantes por 

temperaturas extremas de altas temperaturas. 

 

Associações Exaiptasia pallida-Symbiodinium spp. e temperatura 

Outra vantagem comparativa para anêmona se associar com outro clado é oferecer 

melhoras fotossintéticas. Os clados F e E fornecem mais fotossíntese efetiva em temperaturas 

frias e quentes, respectivamente. Em adição, estes clados aumentam a capacidade fotossintética 

máxima do hospedeiro em baixas temperaturas, enquanto os clados A e D em temperaturas 

normais e os D, E e F em temperaturas altas. Assim, os clados E e F oferecem vantagens 

fotossintéticas no contexto das mudanças climáticas. Outra vantagem comparativa para o 

hospedeiro é se associar com clados que fornecem maior quantidade de remedição ao dano 
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proteico, os quais são apresentados pelos clados B, D e F, independente da temperatura.  Apesar 

de demonstrar que a simbiose pode se estabelecer em períodos de 24 horas por transmissão 

horizontal, essa interação apenas será possível no caso de a alga estar disponível no ambiente e 

apta a se associar.  

 

Symbiodinium spp. em vida livre 

 Porém, os dinoflagelados podem não estar disponíveis na coluna de água, impedindo sua 

aquisição pelos cnidários. De acordo com as projeções de temperatura ocasionadas pelas 

mudanças climáticas, encontramos que a diversidade de clados no ambiente pode diminuir em 

favor de dinoflagelados generalistas. Clados sensíveis a mudanças em temperatura (A, B e C) 

podem desaparecer em cenários de frio ou de calor por falência fotossintética. Os clados D e F 

podem ser favorecidos pelo frio, o clado D pelo calor e o E pode tolerar o aquecimento. Assim, 

o clado generalista D é favorecido por qualquer mudança de temperatura. Por outro lado, a 

fisiologia desses clados, em vida livre, é diferente daquela quando em associação. Dependendo 

do cenário, pode ser que não seja vantajoso para a alga estabelecer a simbiose. Por exemplo, o 

clado D generalista é mais efetivo fotossinteticamente em vida livre que em simbiose, podendo 

evitar a simbiose em benefício próprio. 

Em síntese, a associação de E. pallida com os clados A, E e F apresentam benefícios para a 

anêmona. Porém, o clado A pode estar indisponível no ambiente por ser termosensível. Seria 

vantajoso para a anêmona a aquisição das algas em ambientes com 24ºC, onde estaria 

disponível, aumentando a capacidade fotossintética máxima em associação nessas condições, e 

a capacidade antioxidante do hospedadeiro em caso de eventos de aquecimento. Porém, a alga 

apenas obtém benefício da associação em caso de mudança de temperatura. No cenário de 

esfriamento, o clado F seria favorecido em vida livre, ou seja, estaria disponível no ambiente e 

também seria beneficiado pela associação. O clado E toleraria o aquecimento, ou seja, estaria 

disponível no ambiente e seria beneficiado pela associação.  

 

As anêmonas como espécies bioindicadoras 

Dado que a capacidade fisiológica pode mudar com as algas simbiontes, as anêmonas 

simbiônticas não são os melhores modelos para estudos ecotoxicológicos. As anêmonas não são 

boas espécies bioindicadoras do branqueamento por estresse oxidativo devido à sua alta 

tolerância. Essa alta tolerância pode ser decorrente dos mecanismos preventivos antioxidantes 

do animal derivados da atividade fotossintética diária da alga hospedada. Também, espécies 

entre marés como A. sulcata acometem períodos de oxidação extrema durante a maré baixa. Por 

isso, para futuros estudos recomendamos escolher anêmonas aposimbiônticas e bentônicas 
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como espécies bioindicadoras. Contudo, segundo nossos resultados, poderiam ser um 

interessante modelo de detoxificação para estudos antioxidantes e de restauração genética e 

neurológica.  

 

Consideração final 

Em conclusão, todas as partes deste estudo apontam a relevância da zooxantela para a 

recuperação do branqueamento dos cnidários assim como seu papel decisivo no estabelecimento 

da simbiose. Após confirmar que diferentes clados possuem diferentes capacidades fisiológicas 

que mudam segundo o estilo de vida livre ou hospedado, e levando em consideração que as 

mudanças climáticas irão reduzir os clados disponíveis no ambiente, concluímos que o mais 

apropriado para os dois parceiros seria hospedar populações mistas. Hospedando populações 

mistas na presença de clados crípticos, a anêmona poderia trocar de população predominante de 

acordo com as condições ambientais, sendo que a alga seja simultaneamente beneficiada. Desta 

forma, a alga aumenta o espectro de temperaturas toleráveis e poderia usar o cnidário como 

vetor de reprodução e dispersão. Dessa maneira, é pertinente o estudo de eventuais sucessões 

ecológicas das endopopulações simbiontes em diferentes cenários de temperatura. Para isso, 

seria necessário aprimorar as técnicas genômicas de identificação como também de 

quantificação dos clados de Symbiodinium. Finalmente, em termos de conservação, 

apresentamos evidências de como as mudanças climáticas podem diminuir a biodiversidade e 

influenciar negativamente os mecanismos que garantem a persistência dos nossos ecossistemas.  
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