PEQUENAS ARTÉMIAS, GRANDES REVELAÇÕES

Ana Bernardo
Annemiek Pronk
Joana Gregório

GARRAFA
ECOSSISTEMA
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ECOSSISTEMA EM LABORATÓRIO?

EXPERIÊNCIAS DE
ECOLOGIA
— INFLUÊNCIA DA SALINIDADE NA REPRODUÇÃO DE ARTEMIA —
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Objetivo: Verificar se o tipo de reprodução em Artemia é determinado apenas pelo fator salinidade

MEIO ABIÓTICO

COMUNIDADE

AR

Salinidade alta:
presença de
cistos.
Artémia liberta
ovos resistentes.
OVÍPARA

Salinidade baixa:
ausência de
cistos.
Artémia liberta
náuplios
directamente.
OVOVIVÍPARA

Confirma-se a hipótese que prevê que a salinidade é capaz de influenciar, por si só, o modo de reprodução das artémias. A reprodução é ovípara quando as artémias se encontram em meios onde as concentrações de salinidade são
maiores, ou seja, quando o ambiente revela a ameaça de seca do habitat. Consequentemente as artémias produzem
ovos resistentes (cistos) de forma a assegurar as próximas gerações. A reprodução é ovovivípara quando as artémias
se encontram em meios onde as concentrações de salinidade são próximas do 35g/L ou menores; as artémias reproduzem náuplios permitindo o rápido crescimento da espécie. Esta situação experimental simula o que acontece na época
das chuvas do ecossistema de origem das artémias.

ATMOSFERA
ECLOSÃO DOS CISTOS

— EFEITOS DOS FERTILIZANTES NOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS —

CULTURA DE LEVEDURAS

Objetivo: Verificar o efeito dos fertilizantes agrícolas nos ecossistemas aquáticos.
ÁGUA SALGADA

HIDROSFERA
CONSUMIDOR

CULTURA DE ALGAS

MICROALGAS

PRODUTOR

MEIO ABIÓTICO

MACROALGAS

MONTAGEM DO AQUÁRIO

SEDIMENTO

GEOSFERA

AQUÁRIO ECOSSISTEMA

Gráfico de barras mostrando a evolução do número total de artémias das garrafas controlo (C) e experimentais (F)

Aspeto das garrafas
ecossistema sem adição de fertilizante (C2Controlo) e com adição
de fertilizante (F1)

DECOMPOSITOR
A utilização de fertilizantes parece favorecer o crescimento de algas, fazendo com que as artémias tenham
uma grande disponibilidade de alimento, contribuindo para criar as condições ideais para se reproduzirem e
aumentarem de uma forma muito rápida a população. Contudo, o colapso do ecossistema, típico de um sistema em eutrofização, não aconteceu. Este facto pode dever-se à ausência de "noite", uma vez que a iluminação do ecossistema é contínua. Assim, ao contrário do que acontece na natureza, não há carência de O2
durante a noite na garrafa-ecossistema.

