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Resumo 

 

A manufatura aditiva oferece alternativas na restauração das comunidades de corais dada a 

flexibilidade existente no processo e a capacidade de imitar as mais complexas geometrias que 

com outros processos convencionais não seria possível. Nesta investigação foi realizado um 

estudo experimental utilizando tecnologias de impressão 3D e agregados de cimento e calcário 

(este último, reaproveitado de resíduos de pedreiras), para a criação de substratos de 

propagação de corais devidamente caracterizados.  

Este estudo aborda o valor do design com referências e princípios da biomimética, como uma 

ferramenta para dar uma solução efetiva à problemática associada. Apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre as diversas aplicações e processos de recifes artificiais construídos a partir de 

tecnologias de fabrico aditivo, assim como a informação complementar baseada na 

identificação, comportamento, classificação, morfologia e composição do grupo dos cnidários, 

especificamente da classe Anthozoa e Hydrozoa. 

O caso de estudo visa comprovar e qualificar a influência de superfícies texturadas, geometria e 

composição química sobre o crescimento e propagação do coral transplantado. Para esta 

experimentação, foram selecionadas espécies de corais tropicais incrustantes SPS: Montipora 

Undata, Montipora Confusa e Montipora Danae; e corais moles: Gorgónia Eunicea, para serem 

instaladas num aquário de circuito fechado. Os resultados preliminares permitem concluir que 

a intensidade nos relevos superficiais, interferem favoravelmente na formação do biofilme e no 

crescimento das espécies estudadas, fornecendo assim indicadores estatísticos positivos para 

futuros testes de implementação mais alargada.   
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Abstract 

 

Additive manufacturing offers alternatives in restoring coral communities given the flexibility in 

the design process and the ability to imitate the most complex geometries that would not be 

possible in other conventional processes. In this investigation an experimental study was carried 

out using 3D printing technologies and cement and limestone mortar (the latter, reused from 

quarry waste), for the creation of properly characterized coral propagation substrates. 

This study addresses the value of design with references and principles of biomimetics, as a tool 

to provide an effective solution to the associated problem. It presents a bibliographic review on 

the different applications and processes of artificial reefs built from additive manufacturing 

technologies as well as complementary information based on the identification, behaviour, 

classification, morphology and composition of the group of cnidarians, specifically from the 

Anthozoa and Hydrozoa class. 

The case study aims to prove and qualify the influence of textured surfaces, geometry and 

chemical composition on the growth and propagation of the transplanted coral. For this 

experiment, SPS encrusting tropical coral species were selected: Montipora Undata, Montipora 

Confusa and Montipora Danae; and soft corals: Gorgónia Eunicea, to be installed in a closed-

circuit aquarium. The preliminary results allow us to conclude that the intensity in the superficial 

reliefs, favourably interfere in the formation of the biofilm and in the growth of the studied 

species, provide positive statistical indicators for future implementation tests. 
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1. Introdução 

Esta dissertação descreve o processo desenvolvido para obter uma solução alternativa para a 

propagação de corais. Os componentes desenvolvidos poderão ser aplicados em aquários de 

circuito fechados ou em zonas estratégicas/protegidas em mar aberto, fornecendo os nutrientes 

necessários, por meio da seleção de materiais e processos de fabrico, e a morfologia requerida, 

para o crescimento das espécies de coral, sem intervir ou danificar o meio ambiente envolvente.  

O principal objetivo desta pesquisa é contribuir positivamente na preservação desta espécie e 

na restauração do seu habitat, utilizando tecnologias de manufatura aditiva e tecnologias de 

conversão de modelos, para a criação de substratos cerâmicos compostos, principalmente por 

carbonato de cálcio.  

1.1 Enquadramento do tema 

Os recifes de coral encontram-se entre os ecossistemas mais frágeis, complexos e essenciais na 

vida das espécies nos oceanos (Green et al. 2017). Os corais representam uma área total 

estimada de 284.300 km2, essa área equivale a 0.2% da área total dos oceanos e abrigam 25% 

de todas as espécies marinhas mais conhecidas (Spalding, Ravilous, e Green 2001).  

O acelerado desaparecimento da família dos cnidários, deve-se principalmente ao aquecimento 

global, à acidificação dos oceanos (Ove Hoegh-Guldberg et al. 2017), à poluição e pesca não 

controlada, resultante das atividades humanas. A isto, soma-se uma taxa de crescimento 

extremadamente lenta e escassa (que varia entre cada espécie); os corais maciços crescem a 

uma média de 25 mm/ano e corais ramificados podem atingir os 20 cm/ano (Green et al. 2017). 

Em 2016 o fenómeno do branqueamento arrasou com um terço dos corais de superfície da 

Grande Barreira na Austrália (NatGeo 2017), considerado pelos peritos como um dos mais 

destrutivos registados até à atualidade. Embora em Portugal este fenómeno ainda não tenha 

sido registrado com essa magnitude, a Nature’s Scientific Reports (NatGeo 2017; Del Monaco et 

al. 2017), estima, segundo estudos realizados, que no final deste século praticamente todos os 

recifes terão sido afetados pelos fenómenos anuais de branqueamento. 

Neste cenário surge a necessidade urgente de agir com medidas e soluções que promovam a 

preservação destes habitats. O meio marinho em Portugal continental destaca-se pela sua 

complexa e grande biodiversidade. A sua localização geográfica encontra-se numa zona de 

confluência de espécies de águas frias do Norte e de espécies de águas mais cálidas do Sul e 

outras que são típicas do Mar Mediterrâneo (Boavida et al. 2013). Ao longo da costa portuguesa 

encontram-se recifes de rochas profundos com morfologias variadas. Estes habitats são o abrigo 

de muitas espécies de peixes e invertebrados que é preciso preservar. 

Embora existam muitas áreas marinhas protegidas, a falta de recursos para a sua efetiva 

fiscalização, leva Portugal a um cenário de risco para várias espécies. O coral vermelho Rubrum 

Corallium, é considerado um dos mais valiosos e está listado em diversas convenções do 

Mediterrâneo para a sua proteção (Boavida et al. 2013). No entanto, a falta de mapeamentos 

certos sobre a sua distribuição nas costas portuguesas tem dificultado a sua proteção.  

Para além do fenómeno do branqueamento do coral e da caça furtiva, o terceiro motivo de 

deterioração do estado de conservação destas colónias entre os 30-70m de profundidade, são 

as perturbações ocasionadas pela pesca (redes e armadilhas) que ficam presas nos substratos 

rochosos (Boavida et al. 2013). As consequências destas ações são corais fragmentados ou 

partidos que acabam por morrer e mesmo que consigam sobreviver, a sua reprodução e 
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fecundidade costuma ser profundamente afetada por várias épocas (Ward, Harrison, e Hoegh-

Guldberg 2002).  

Contudo há esperanças na sua reconstrução, uma vez que os recifes artificiais poderão ser 

menos vulneráveis a estes fatores e mais resistentes às flutuações químicas nos oceanos do que 

os recifes naturais. A impressão 3D de recifes artificiais oferece alternativas de restauração das 

comunidades de corais danificados e desenvolvimento destes “viveiros subaquáticos” onde 

várias espécies podem ser cultivadas. O recrutamento bem-sucedido de corais construtores de 

recifes é o processo fundamental para garantir a longevidade destes habitats. 

O principal benefício que aporta a manufatura aditiva nos recifes de coral é a flexibilidade 

existente no processo de design. Estas tecnologias permitem imitar as mais complexas 

geometrias, características destes ecossistemas e reduzir custos de prototipagem rápida que 

noutros processos industriais convencionais não seria possível. Embora este tipo de aplicações 

seja relativamente recente a nível mundial, em Portugal, investigadores do Centro 

Interdisciplinar de Investigação do Mar e Ambiente (CIIMAR), encontram-se a desenvolver um 

projeto de restauração de zonas degradadas do Oceano Atlântico, mediante a construção de 

recifes artificiais, utilizando tecnologias de fabrico aditivo (Indacoechea et al. 2019). 

A abordagem desta dissertação baseia-se essencialmente na contribuição positiva para a 

preservação destas espécies mediante uma solução não invasiva no ambiente natural existente. 

Na perspetiva do design, trata-se de um desafio que nos entrega a possibilidade de devolver à 

natureza algo muito idêntico ao que lá estava originalmente.   

Contudo, considerando a situação global e nacional ameaçada pelos fatores antropogénicos, a 

falta de mapeamentos atualizados de colónias de corais e a falta de proteção e fiscalização sobre 

espécies em risco que, para além de terem uma função importante no ecossistema, são bons 

indicadores para reconstruir a ecologia (fornecem dados sobre a salinidade, temperatura, 

limosidade, movimento das águas e profundidade). Estamos a tempo de agir com soluções a 

longo prazo, sabendo o acelerado impacto que as atividades humanas estão a ocasionar no 

ambiente marinho.  

Serão estas soluções o suficientemente eficiente para garantir a propagação e colonização de 

novas comunidades de coral?  

Que materiais são mais apropriados para o crescimento da espécie, menos poluentes para o 

meio ambiente e mais atrativos para outros organismos que convivem no mesmo ecossistema?  

Podem finalmente os recifes artificiais vir a substituir os recifes naturais?  

Estas são algumas questões colocadas que levam esta pesquisa à procura de uma solução 

inovadora. 

1.2 Objetivos 

No que diz respeito à necessidade de preservar e fomentar corais juvenis, o principal objetivo 

desta investigação é fornecer indicadores estatísticos, para futuros testes de implementação, 

que permitam estabelecer métodos eficazes para a propagação de corais transplantados, 

permitindo uma futura expansão a escalas maiores.  

Com a finalidade de dar resposta à problemática principal, os objetivos desta investigação são 

os seguintes: 
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i. Estudar a aplicação da impressão 3D na criação de recifes artificiais, mediante um 

levantamento bibliográfico a nível internacional e nacional;  

ii. Listar os requisitos para a consolidação do recife artificial relacionado com os 

requerimentos que necessita a espécie para o seu cultivo, crescimento e 

reprodução; 

iii. Pesquisar e introduzir materiais e tecnologias inovadoras; 

iv. Desenvolver substratos que fomentem a propagação de corais; 

v. Fazer um plano experimental para validar os resultados; 

vi. Idealizar o conceito de Recife Artificial; 

 

1.3 Metodologia 

Para estruturar esta investigação, foi estabelecida uma metodologia sistemática que começa 

por uma profunda pesquisa bibliográfica sobre artigos científicos, revistas e livros relacionados 

nas áreas do design/biologia/engenharia e diversos casos de estudo nacionais e internacionais 

de implementação de estruturas artificiais submarinhas. A partir desta revisão da literatura 

foram realizadas análises e testes experimentais num caso de estudo, implementado os testes 

num aquário de circuito fechado para acompanhar a evolução do processo. Finalmente, com 

base nos resultados obtidos, foi elaborada uma proposta conceitual numa escala maior, assim 

como as conclusões e recomendações futuras para uma possível expansão deste projeto.  

O texto que acompanha esta investigação foi subdividido em quatro capítulos: Introdução, 

Estado da arte, Caso de estudo e Conclusão. 

No primeiro capítulo, é apresentado o enquadramento do tema, a problemática e as questões 

relevantes a considerar, seguido do planeamento dos objetivos e da metodologia utilizada para 

orientar o projeto de dissertação. Também são expostos os constrangimentos e preocupações 

emergentes do projeto.  

No segundo capítulo, é analisada a pesquisa bibliográfica que contempla duas abordagens 

importantes e correlacionadas para este projeto: a) Na área da Biologia, para o melhor 

entendimento das espécies estudadas, o impacto significativo não só para a preservação dos 

corais, mas também para todo o ecossistema envolvente; e b) Nas áreas das Tecnologias de 

fabrico aditivo, como ferramentas inovadoras aplicadas na restauração e no estudo de materiais 

não prejudiciais para o meio ambiente e benéficos para o crescimento do coral.     

A partir do conhecimento obtido, são analisadas diversas aplicações de recifes artificiais e testes 

experimentais, assim como os processos tecnológicos e materiais aplicados. Cada projeto 

estudado apresenta um objetivo e desempenho diferente, aportando resultados que irão 

reforçar as decisões determinadas durante o processo.   

No terceiro capítulo, a partir da pesquisa realizada, é aplicada a abordagem do design (cuja base 

centra-se no princípio da biomimética) para o desenvolvimento da solução projetada. Diferentes 

amostras são fabricadas por impressão 3D e utlizadas para o fabrico de moldes de silicone. Os 

materiais utilizados são devidamente caracterizados.  

A empresa Fragário do Norte (Santa Maria da Feira), disponibilizou as suas instalações para a 

implementação e monitoramento dos substratos. Toda a evolução foi documentada e analisada 

semanalmente, o que forneceu resultados importantes para o desenvolvimento e validação do 

método aplicado. 
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No quarto capítulo, é apresentado uma revisão geral do processo desta investigação, 

descrevendo os objetivos alcançados, os resultados obtidos e as perspetivas futuras de 

investigação.  

1.4 Constrangimentos  

Este projeto requer de uma fase de testes muito prolongada no tempo para se poderem poder 

obter resultados finais validados e que possam ser aplicados imediatamente numa escala maior 

ou num cenário diferente. Este constrangimento resulta não da metodologia aplicada, mas sim 

da lenta taxa de crescimento do grupo dos cnidários. É um enorme desafio conseguir ter os 

resultados esperados, no prazo de desenvolvimento compatível com uma dissertação mestrado. 

Na possibilidade de implementação da solução estudada no mar, existem muitos regulamentos 

e processos que devem ser cumpridos, quer em termos legais quer com a logística da mudança 

e do processo de instalação no fundo marinho. Para além disso, é requerido uma equipa de 

trabalho multidisciplinar que possa acompanhar periodicamente todo o processo evolutivo do 

recife artificial no local, tendo em conta todo o equipamento necessário para as imersões 

submarinhas e para o registo fotográfico e científico de amostras que possam ser estudadas, 

qualificadas e quantificadas ao longo do processo. 
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2. Estado da arte 

2.1 Recifes de coral 

Os ecossistemas de recifes de coral são reconhecidos mundialmente como os mais diversos a 

nível biológico do planeta. Além do seu valor na biodiversidade, fornecem alimento e recursos 

para mais de 500 milhões de pessoas (Ove Hoegh-Guldberg 2011). 

O recife de coral define-se como uma grande massa de rocha situados próximos à costa, 

submersos a uma determinada altura do nível do mar. Os recifes podem ser constituídos de 

arenito, resultantes da consolidação de antigas praias ou de formações coralinas e da 

acumulação de carapaças de certos animais marinhos associado a crostas de algas calcárias 

(Castro, Amorim, e Segal 2006).  

Para que aconteça a formação de corais, deve existir uma simbiose (correlação) entre espécies 

de corais e microalgas chamadas zooxantelas (Stambler 2010). Elas estão encarregadas de 

entregar o pigmento ao coral e fornecer a variedade cromática conhecida. As algas vivem no 

interior dos corais, e pelo facto de serem plantas, realizam o processo de fotossíntese, o que 

produz a libertação de compostos orgânicos fornecendo o alimento aos corais. Por outro lado, 

os corais libertam nutrientes necessários para o crescimento e sobrevivência das algas.   

A estrutura rochosa característica dos recifes, deve-se à formação do esqueleto calcário de 

organismos como os corais, algas e moluscos. Os corais são formados por uma grossa camada 

de carbonato de cálcio, com uma fina camada de tecido vivo na sua superfície (Goobes, Akiva, e 

Pinkas 2018). Quando morrem, fica a sua estrutura calcária que terá a função de fundar novos 

organismos para se assentarem. Nem todos os corais constroem recifes, o que varia entre cada 

espécie. Estes recifes, são formados por uma estrutura complexa, com muitas cavidades e 

reentrâncias e albergam uma grande biodiversidade de animais, daí a sua grande importância 

no ecossistema. São construídos a partir da deposição de carbonato de cálcio nos esqueletos de 

diversos organismos marinhos, principalmente de corais, algas coralinas e moluscos (John E. N. 

Veron 2011).  

Os recifes de corais de águas profundas, são estruturas controladas por vários processos 

erosivos, que formam elevações topográficas significativas e podem alterar as hidrodinâmicas 

das correntes e a sedimentação local (Hearn 2011). 

2.2 Morfologia das espécies 

A morfologia dos corais tem variadas implicações que definem a sua estrutura, desde diferenças 

na fisiologia, ambientes onde são localizadas, substratos onde são assentadas, até a sua 

capacidade como formador de recifes (Zawada, Dornelas, e Madin 2019). Existem evidências 

claras de que as taxas de crescimento variam espacial e temporalmente, segundo a qualidade 

da luz e água, a temperatura e estado de saturação de aragonite (devido às mudanças climáticas) 

(Pratchett et al. 2015). No entanto, existem estratégias biológicas entre as espécies, o 

crescimento vertical reduz a competição bentónica na captura de plâncton e microrganismos, 

enquanto o crescimento horizontal reduz a mortalidade da colônia por expandir a sua área de 

assentamento (Jackson 1979).  

A plasticidade fenotípica é uma característica muito comum de todas as espécies de coral, onde 

as mesmas espécies podem exibir diferentes formas e orientação de crescimento num ambiente 

determinado (J. E. N. Veron e Science 2002), caracterizado pelos fatores genéticos e não 

genéticos (ambientais) (Jackson 1979). Isto dificulta o método de medição dos cientistas, pois 
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ainda não foi formalizada uma métrica estabelecida e transversal para qualificar a morfologia 

destas estruturas para todas as espécies de uma mesma maneira.  

Os corais da ordem Scleractinia são os encarregados de formar e construir estruturas calcárias 

de recife (John E. N. Veron 2011). Alguns estudos (Pratchett et al. 2015), estabeleceram medidas 

de identificação de quatro tipos de crescimento morfológico estrutural: extensão das 

ramificações; extensão radial; extensão vertical e extensão horizontal (Figura 1). 

 

 

Figura 1.Morfologia e direção de crescimento dos corais (Pratchett et al. 2015). 
 

Existem inúmeros de estudos que descrevem a taxonomia dos cnidários, no entanto, não foram 

encontrados mapas organizados da sua classificação para melhor entendimento das 

características de cada espécie. Através de uma compilação de vários estudos científicos, foram 

classificados os principais grupos da família dos corais segundo a classe, subclasse e ordem a 

que pertencem (Figura 2). 

O crescimento das colónias de coral, é determinado pela quantidade de grupos de pólipos cujo 

tamanho é definido para cada espécie e pelas três maneiras de captação de nutrientes: 

alimentação direta através do pólipo, simbiose zooxantela-coral e absorção de nutrientes (Shau 

et al. 2011). Contudo, em corais da ordem Scleractina, teoricamente não existe uma limitação 

de crescimento em relação ao número de pólipos pertencentes às colónias, ou seja, o 

crescimento é indeterminado até que a estabilidade mecânica da mesma ou as condições 

ambientais é afetada (Madin e Connolly 2006). Também a competição, predação, doença e 

distúrbio são fatores que podem limitar essa taxa de crescimento (Jackson 1979).  
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Figura 2. Taxonomia da família dos Cnidários (Azwin et al. 2019; J. E. N. Veron e Science 2002; Pratchett et al. 2015; 
John Edward Norwood Veron 1995). 
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Na taxonomia dos corais, cada espécie apresenta uma conformação morfológica diferente 

(como representado na Figura 1), que permite fornecer habitat e refúgio predador para muitas 

espécies de peixes e invertebrados (Sano, Shimizu, e Nose 1987; 1984). Não obstante, diferentes 

fatores ocasionados pelas atividades humanas, direta ou indiretamente, têm intensificado a 

presença de massivos eventos de branqueamento de coral, que acabam por deteriorar a 

composição morfológica das espécies formadoras de recifes e habitats. Fontoura e coautores 

(Fontoura et al. 2020), avaliaram o impacto destas mudanças sobre o recrutamento de peixes 

juvenis e adultos, e demonstraram que a diminuição da complexidade estrutural afetou 20% das 

comunidades de peixes juvenis da Grande Barreira de Coral (GBC) (Figura 3). A magnitude desse 

efeito variou de acordo com o tamanho do corpo dos peixes, mostrando maior vulnerabilidade 

em espécies pequenas. Este tipo de descobertas, permite prever que mudanças contínuas e 

massivas que afetem a estrutura morfológica dos corais podem provocar a redução do 

reabastecimento populacional e dinâmico de futuras comunidades de peixes de recife.  

 

 

Figura 3. Diminuição da complexidade estrutural do recife de coral afetou a presença de organismos de peixes 
(Fontoura et al. 2020). 

2.3 Fatores antropogénicos 

Os recifes de coral são considerados os ecossistemas mais frágeis do planeta, devido à taxa de 

crescimento extremadamente lenta e escassa, e por serem altamente sensíveis aos fatores 

antropogénicos atuais (Tabela 1). Qualquer impacto negativo que afete o ecossistema, irá ter 

repercussões irreversíveis por um tempo prolongado para a recuperação (Boavida et al. 2013).  

 

Tabela 1. Principais fatores antropogénicos que ameaçam a sobrevivência dos corais. 

Fatores antropogénicos Referência 

Aquecimento global (Schmidt 2008) 

Acidificação dos oceanos (O. Hoegh-Guldberg et al. 2007) 

Sedimentação (Risk e Edinger 2011) 

Práticas destrutivas de Pesca (Micheli, Dunbar, e Durham 2018) 

Caça Furtiva (Boavida et al. 2013) 

Poluição (van Dam et al. 2011) 

 

As altas temperaturas na superfície dos oceanos são uma das principais preocupações dos 

especialistas. Eles são ameaçados pelo aquecimento global e acidificação (Ward, Harrison, e 

Hoegh-Guldberg 2002). Qualquer variação de temperatura no ecossistema, aumenta a 
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frequência e a intensidade da presença do fenómeno de branqueamento de corais (Ove Hoegh-

Guldberg et al. 2017) que afeta diretamente a perda das algas endossimbióticas, a principal 

fonte de alimentação da maioria dos corais de recife. As pequenas plantas que vivem no seu 

interior, ficam restringidas de realizar a fotossíntese, tentam livrar-se das plantas que já não 

servem, perdem a fonte de alimentação e posteriormente morrem. Este fenómeno, é a principal 

causa da mortalidade à grande escala dos corais (Loya et al. 2001). Entre 1997 e 1998 ocorreu o 

primeiro evento massivo de branqueamento de corais a uma escala mundial (Wilkinson e 

Hodgson 1999), relacionado diretamente com os anos onde se começou a evidenciar a subida 

constante da temperatura superficial dos oceanos (Figura 4). Em apenas 12 anos, mais tarde 

ocorreu a segunda descoloração e posteriormente em apenas 5 anos depois foi registado o 

terceiro fenómeno mundial (AIMS gov 1996). Basicamente, o aquecimento global está a 

provocar um acelerado aumento da temperatura dos oceanos, tornando irreversível o profundo 

dano ocasionado aos ecossistemas marinhos.  

 

 

Figura 4. Variação térmica da superfície dos oceanos NOAA (NOAA 2000). 
 

A maioria dos gases estufa é transferido para os oceanos. Quando se queimam combustíveis 

fósseis, petróleo, gás ou carvão, liberta-se dióxido de carbono na atmosfera e 93% desse calor 

está a ser absorvido pelos oceanos, o que significa uma energia muito elevada (NOAA 2000).  

Uma medida para prever zonas de risco e monitorar as variações térmicas que possam afetar os 

recifes de coral em todo o mundo, o programa de Observação de Recifes de Coral da 

Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) desenvolveu um aviso de alerta de zonas de alto 

risco de branqueamento devido ao aumento da temperatura superficial dos oceanos (Figura 5). 

O monitoramento a longo prazo permite abordar ameaças chaves para controlar os efeitos 

provocados (Obura et al. 2019).  
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Figura 5. Sistema de monitoramento térmico. Zonas de alto stress térmico e risco de branqueamento (NOAA 2000). 

Ao mesmo tempo, fornece dados locais sobre o mapeamento das espécies existentes com o 

objetivo de proteger zonas críticas e promover medidas de preservação. Apesar disso, existem 

muitas zonas onde não há registos das espécies locais, o que dificulta a sua conservação e 

fiscalização, dando lugar à pesca não controlada e caças furtivas.   

Muitos corais são capturados acidentalmente através da pesca e armadilhas que ficam presas 

nos substratos rochosos, sendo imediatamente rejeitados no mar ou destruídos (Costa et al. 

2018) sem qualquer fim comercial ou reposição do habitat (Figura 6). Como consequência, 

resultam corais fragmentados ou partidos no fundo do oceano que irão demorar longos 

períodos de anos para restaurar a sua estrutura e recolonizar novamente as áreas onde foram 

arrancados. A colheita ilegal de corais também prejudica e ameaça a espécie. Em 2012 foi 

descoberta a caça furtiva de 32 kg de coral vermelho Rubrum Corallium (Linnaeus 1758a) nas 

costas Portuguesas (Boavida et al. 2013). Trata-se de uma espécie protegida que cresce cerca 

de 10 mm por cada 10 anos, capturada para ser vendida para uso em joalharia.  

 

Figura 6. Rubrum Corallium descartado por pescadores utilizando redes de pesca na costa portuguesa (Boavida et 
al. 2016). 

A sedimentação também tem sido considerada como um fator de stress importante nos recifes 

de coral (Risk e Edinger 2011) sendo ocasionada pelo desenvolvimento costeiro, escoamento 

urbano de águas pluviais, silvicultura e agricultura. Altas taxas de sedimentos no oceano, podem 
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levar ao sufocamento, abrasão, dificuldade do assentamento de coral e penetração da luz 

(Hubbard 1997), elemento importante para as zooxantelas realizarem a fotossíntese. 

Todos estes fatores fragilizam as espécies e aumentam a incidência nos fenómenos de 

branqueamento dos corais, ocasionando como resultado, a perda da função do ecossistema e 

da biodiversidade (Daly et al. 2018) nas zonas afetadas. Mesmo que consigam sobreviver a estes 

fatores de stress, a sua reprodução e fecundidade são profundamente afetadas por várias 

épocas posteriores (Ward, Harrison, e Hoegh-Guldberg 2002).   

2.4 Métodos de restauração de corais 

Existem várias práticas para mitigar o impacto generalizado dos corais e recuperar a perda 

destes ecossistemas. Os métodos de propagação possuem inúmeros benefícios na conservação 

da biodiversidade, avanço do conhecimento científico e comércio exterior (Barton, Willis, e 

Hutson 2015). Isto é possível devido à sua capacidade de se reproduzirem de duas maneiras: 

reprodução sexuada, mediante a libertação de óvulos e espermatozoides, ocorrendo a união 

das gametas masculino e feminino que dará origem à formação da larva chamada plânula, 

ficando em suspensão sobre o fluxo de água até se fixar num substrato e formar um novo pólipo; 

e reprodução assexuada, mediante o processo de mitose onde a fragmentação permite originar 

um novo indivíduo por divisão celular tendo a mesma composição genética (DNA) (Combosch e 

Vollmer 2013).  

A propagação de corais é acessível a vários aquicultores, que procuram espécies ornamentais 
de maneira sustentável. Alguns estudos (Boström-Einarsson et al. 2020), identificaram dez 
principais técnicas utilizadas para restauração de corais (Tabela 2). Estes métodos podem 
ocorrer no ambiente natural (in-situ) ou em aquários controlados (ex-situ). Os viveiros in-situ, 
normalmente requerem custos de implementação mais baixos devido aos equipamentos de 
baixa tecnologia, mas estão sujeitos às mudanças climáticas, tempestades e alteração térmica 
da superfície da água. Por outro lado, os viveiros em aquários de circuitos fechados, requerem 
equipamentos mais custosos e manutenção diária para garantir os requisitos do crescimento do 
coral, tais como luminosidade, nutrientes, espécies, entre outros. 

 
Tabela 2. Classificação dos métodos utilizados para a propagação de corais (Boström-Einarsson et al. 2020). 

Transplante 
direto 

O método mais antigo utilizado destinado para programas planeados de 
restauração (Young, Schopmeyer, e Lirman 2012); consiste no 
transplante direto de fragmentos de coral de um doador para o recife, 
que envolve principalmente espécies com uma taxa de crescimento 
rápida. 
 

Jardins de corais Método sustentável para o recrutamento de corais juvenis ou pequenos 
fragmentos de coral. São criados em viveiros intermediários até 
atingirem o tamanho indicado para a sua sobrevivência pós transplante 
em recifes danificados (Rinkevich 2005). 
 

Micro 
fragmentação  

Método desenvolvido por investigadores do Mote Marine Laboratory, 
que permite a produção e implementação de corais maciços e 
incrustantes (Forsman et al. 2015). É utilizada uma serra de diamante 
para cortar pequenos fragmentos. Posterior aos 12 meses, os 
fragmentos são subdivididos para criar novos micro-fragmentos. 
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2.5 Recifes Artificiais  

O principal problema dos recifes naturais é a perda da estrutura coralina calcária, isto danifica 

por completo o ecossistema e comunidades envolventes (Ebersole 2001; Spieler, Gilliam, e 

Sherman 2001). Os esforços para mitigar este problema centram-se na implementação de 

recifes artificiais fixos, que permitem o crescimento ou transplante de corais para substituir a 

função estrutural danificada. A European Artificial Reef Research Network (EARNN) definiu 

Recife Artificial (RA) como uma estrutura submersa que fornece substratos para as espécies 

marinhas, com o objetivo de imitar alguma característica do recife natural (Fabi et al. 2011). 

A construção de recifes artificiais não é novidade. Nos últimos anos, governos em todo o mundo 

têm afundado no oceano estruturas construídas em diversos materiais que incluem bamboo, 

betão, estruturas cerâmicas, fibra de vidro, metal e ligas marinhas (Chou 1997), na tentativa de 

auxiliar não só as populações de corais em situação crítica, mas também a todas as espécies 

dependentes destas estruturas. Já foram construídos recifes artificiais a partir de navios 

afundados, pneus e carros velhos. No entanto, o principal problema destes “recifes acidentados” 

é a seleção não adequada de materiais nocivos para as espécies que se pretende restaurar, a 

longevidade estrutural do recife e o impacto no meio ambiente.  

Os recifes artificiais são utilizados como uma ferramenta para fomentar a biodiversidade 

marinha, impedir o arrasto ilegal, aumentar comunidades de peixes, melhorar a produtividade 

marinha e desenvolver mergulho recreativo para o fomento do turismo local (Fabi et al. 2011). 

Independente do método de construção, normalmente são projetados para fornecer uma 

superfície de assentamento para algas, invertebrados, corais, esponjas que na acumulação de 

vida marinha, fornecem alimento e abrigo para diversas espécies de peixes.  

Diversidade 
Genética 

Reprodução de corais que reflete a proporção de genótipos únicos por 
número de colónias num suporte determinado (Carne, Kaufman, e Scavo 
Lord 2016). 
 

Aprimoramento 
Larvar 

Métodos que pretendem aumentar taxas de fertilização dos corais, 
sobrevivência e recrutamento de novas larvas. É aproveitada a produção 
de milhões de gametas para reduzir a mortalidade nos primeiros 
momentos de vida. 
 

Estabilização do 
substrato 

Instalação de malhas ou redes para fixar substratos naturais ao fundo do 
mar e evitar que tempestades, aterros de navios ou correntes possam 
destabilizar as estruturas de assentamento. A taxa de sobrevivência de 
corais é baixa em substratos instáveis (Lindahl 2003). 
 

Aprimoramento 
do substrato com 
eletricidade 

Técnica que pretende imitar propriedades químicas e físicas do calcário 
dos recifes naturais, com o objetivo estabelecer uma corrente elétrica 
direta entre os elétrodos, e promover a precipitação do cálcio e 
magnésio sobre substratos artificiais (W. Hilbertz 2012).  
 

Recifes artificiais  Criação de substratos ou estruturas artificiais que são implementadas 
em conjunto com outras técnicas, como o transplante de coral (Fadli et 
al. 2012; Lindahl 2003). 
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Mediante a revisão da literatura foram compilados variados formatos (Figura 7) que têm sido 

projetados em todo o mundo. A maioria deles caracteriza-se pela conformação modular, 

provavelmente para otimizar processos de fabrico a grande escala.  

 

Figura 7. Formatos mais utilizados na implementação de recifes artificiais. (1), (5) e (6) (Spanier e Zimmer-Faust 
1988); (2) e (3) (Tessier et al. 2014); (4) (Charbonnel 2016). 

2.5.1 Considerações de implementação 

A construção de RA remonta há cerca de 3.000 anos atrás. Nessa altura, rochas eram utilizadas 

como âncoras para redes de pesca no Mediterrâneo, que ficavam pousadas no fundo marinho 

para acumular ao longo da temporada, diversas espécies que se formavam nos substratos 

rochosos, criando novos habitats que atraíam peixes e permitia a pesca de atum (Riggio, 

Badalamenti, e D’Anna 2000). Muitas destas criações de habitats, eram principalmente para o 

abastecimento de alimento local através da caça de peixes. Durante o século XVII, nasce no 

Japão o conceito moderno que reconhecemos como “Recife Artificial”, que se espalhou para os 

EUA no início do século XIX. Na Europa, foi adotado durante o ano de 1900 e a partir daí variadas 

aplicações têm sido implantadas por diferentes países no mundo (Fabi et al. 2011), já não só 

com o propósito de atrair peixes para a pesca e o consumo, mas também por uma preocupação 

pela restauração e conservação dos ecossistemas marinhos.  

Alguns estudos (Spieler, Gilliam, e Sherman 2001) sugerem um conhecimento básico requerido 

para a implementação de qualquer tipo de estrutura artificial, que responde as seguintes 

questões: Qual é o impacto ou desempenho esperado na instalação do substrato artificial?, 

através do estudo de elementos como a composição, textura, orientação e design, que interação 

se espera que o substrato outorgue às espécies e ao ambiente degradado?  
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O conjunto de diversos fatores (Tabela 3) irá permitir o recrutamento bem-sucedido das 

espécies pretendidas e a longevidade dos ecossistemas associados. Tendo em conta diversos 

estudos relacionados, foram compilados os aspetos gerais para a construção e implementação 

do recife artificial.  

 
Tabela 3. Considerações gerais para garantir a efetividade na criação e instalação de um recife artificial (Spieler, 

Gilliam, e Sherman 2001). 

Considerações gerais para garantir efetividade na instalação de um recife artificial 
 

Design O abrigo é uma condição crítica para o recrutamento de peixes, pois resguarda-
os da predação (Hixon 1991). A complexidade estrutural fornece este atributo 
e permite maiores taxas de assentamentos para larvas de coral de que em 
superfícies planas (Carleton e Sammarco 1987). Superfícies texturadas, 
presença de relevos e cavidades que estão diretamente relacionados com o 
tamanho das espécies que se espera que procurem proteção na estrutura 
(Bohnsack e Sutherland 1985). Para lagostas por exemplo, o fator de abrigo é 
determinante para a sobrevivência, pelo que o recife deve considerar zonas de 
resguardo com o tamanho adequada para a espécie (Spieler, Gilliam, e 
Sherman 2001). Alguns peixes são encontrados em túneis sem saída, enquanto 
outros preferem zonas com várias rotas de fuga (Spanier e Zimmer-Faust 
1988). 
 

Composição Variados materiais têm sido utilizados para a construção destas estruturas, tais 
como madeira, aço, compósitos poliméricos, policloreto de vinilo, betão, 
eletrodeposição de Ca-CO3/Mg(OH) ou composições de rochas naturais e betão 
reforçado (Clark e Edwards 1994). Os materiais utilizados dependem da 
disponibilidade para o fabrico, custo, peso, durabilidade, impacto no meio 
ambiental e processamento de manufatura.  
A composição química dos substratos afeta direta ou indiretamente a 
colonização inicial das espécies (Rittschof e Costlow 1989). Alguns estudos, 
(Eklund, Szmant, e Bohnsack 1996) constataram que a adição de fertilizantes 
não demonstrou o aumento do crescimento na espécie incrustante. Existem 
evidências científicas de que os corais se assentam preferencialmente em 
substratos cobertos com uma fina camada de algas coralinas (Morse e Morse 
1996; Wieczorek e Todd 1997). 
 

Habitat Fatores que influenciam o local de implementação, incluem temperatura da 
água, limosidade, sedimentos, flora e fauna marinha, hidrodinâmica, 
profundidade e efeitos temporais (Spieler, Gilliam, e Sherman 2001). 
 

Estabilidade 
Estrutural 

Este aspeto deve considerar não apenas as correntes marinhas, mas também 
a frequência das tempestades associadas ao local, para identificar as 
compensações de cargas (Konh e Parry 2019) que podem desestabilizar a 
estrutura. A atividade ondulatória das correntes pode determinar a 
distribuição de algas, corais e outros invertebrados (Baynes e Szmant 1989). A 
diversidade num recife artificial ou natural está relacionado com as áreas que 
recebem maior afluência de fluxo de correntes (Spieler, Gilliam, e Sherman 
2001), isto geralmente leva à diminuição de sedimentos suspensos na água, 
aumento de nutrientes para o plâncton e aumento na taxa de recrutamento 
juvenil pelo que a orientação e posição da estrutura pode ser determinante. 



16 
 

Konh e Parry (2019) consideraram uma profundidade mínima de pelo menos 
10m para evitar riscos à navegação no tráfego local de barcos. A estrutura deve 
estar elevada cerca de 1,5m do fundo marinho, para minimizar a abrasão da 
areia e facilitar o acesso para o monitoramento.  
 

 

A necessidade de utilizar este tipo de substratos artificiais, permite dar apoio na construção de 

substratos, que em cassos naturais demorariam centenas de anos para se consolidarem.   

 

2.6 Manufatura Aditiva 

Manufatura Aditiva (Additive Manufacturing, AM), também conhecida como Prototipagem 

Rápida (Rapid Prototyping, RP) consiste num método de fabrico que utiliza a informação de um 

ficheiro CAD (Computer Aided Design, CAD), contendo a geometria, triangulação do modelo 3D 

e as secções das camadas (num formato G-code) para depositar seletivamente o material sobre 

uma base de impressão (Gozzo 2017). Entre as principais vantagens que oferecem estas 

tecnologias, encontram-se a redução de tempo e custo de fabrico, diminuição da interação 

humana, capacidade para desenvolvimento de novos produtos (Wong 2012), fabrico de 

geometrias mais complexas e otimização de quantidade de componentes necessários para a 

criação de protótipos (Frazier 2014). 

Uma nova abordagem para a restauração marinha, utiliza tecnologias da manufatura aditiva 

para auxiliar o processo construtivo natural dos recifes, para replicar espécies marinhas com fins 

educativos e para apoiar o desenvolvimento científico. A impressão 3D não pode acabar com os 

fatores antropogénicos que afetam atualmente as espécies, como o aquecimento global, mas 

pode fornecer soluções efetivas que diminuam esse efeito a longo prazo.  

Devido à liberdade morfológica de conformação que oferecem estas tecnologias, cada elemento 

pode ser projetado com elevada complexidade para fomentar o aumento da biodiversidade, e 

o leque de habitats disponíveis numa mesma estrutura.  

As principais tecnologias existentes (Figura 8), utilizam uma ampla gama de materiais disponíveis 

em estado sólido, líquido ou em pó. Foram selecionados três processos, que segundo a pesquisa 

bibliográfica realizada, foram os mais utilizados para o fabrico de recifes artificiais mediante 

impressão 3D.  
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Figura 8. Classificação dos principais processos de Manufatura Aditiva (Wong 2012; Deradjat e Minshall 2018). 
 

Impressão 3D por Deposição de Material Fundido (FDM) 

Do termo em inglês Fused Deposition Modeling (FDM) ou também conhecido como Fused 

Filament Fabrication (FFF), é um dos processos mais utilizados para o fabrico de peças funcionais 

pela sua acessibilidade e baixo custo. O processo (Figura 9) é baseado na extrusão de material 

termoplástico aquecido através de um bico metálico para depositar a matéria prima, camada a 

camada sobre uma plataforma de impressão (Masood 2014).  

 

 

Figura 9. Processo de fabrico FDM (Bournias 2013b). 
 

Esta tecnologia possui uma ampla gama de materiais disponíveis, que variam entre os mais 

tradicionais como: ácido polilático (PLA), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polietileno 

tereftalato-glicol (PETG); e outros mais avançados como poliamidas (PA), poliuretano 

termoplástico (TPU), acrilonitrilo estireno acrilato (ASA), policarbonato (PC), polipropileno (PP), 

polieter-eter cetona (PEEK) e compósitos com fibra de carbono. 
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Foram definidas as seguintes vantagens e desvantagens (Tabela 4) deste processo de fabrico 

(comparados com SLS e Binder Jetting), em função da sua utilidade na construção de recifes 

artificiais ou substratos de restauração marinha. 

Tabela 4. Vantagens e desvantagens da tecnologia de impressão FDM aplicada na construção de recifes artificiais. 

Vantagens Desvantagens 

Baixo custo de equipamentos e consumíveis  Volume de impressão limitado a formatos de 
pequena dimensão. Não apropriado para 
estruturas de recife de grande escala 

Ampla gama de materiais disponíveis Fragilidade estrutural definida pela 
orientação da linha de impressão 

Prototipagem rápida, facilita os testes 
experimentais 

Limitado a materiais termoplásticos que 
podem ser prejudiciais para o ambiente 
marinho (exceção do PLA) 

Reprodução de texturas superficiais com boa 
resolução 

Baixa densidade obriga o preenchimento de 
matérias mais pesadas ou a fixação com 
elementos externos  

 

Impressão 3D por Sinterização Seletiva por Laser (SLS) 

Esta tecnologia utiliza um laser de alta potência para fundir polímeros, cerâmicas ou misturas 

de pó para construir objetos tridimensionais. As impressoras 3D SLS estão equipadas com um 

braço interior que distribui o material em pó na plataforma de impressão. O desenho CAD 3D, 

guia o laser sobre a substância em pó em pontos específicos, que aquece o material a 

temperaturas elevadas e funde as partículas em pó, transformando o material num objeto 

sólido. Em cada varrimento, a irradiação do laser no leito de pó cria uma seção do objeto e uma 

nova camada de material é depositado por cima. O processo (Figura 10) é repetido até a peça 

estar concluída (Flynt 2019). 

 

 

Figura 10. Processo de fabrico SLS (Bournias 2013c). 
 

Os materiais mais utilizados neste tipo de tecnologia são: poliamida, compósitos à base de 

poliamidas com fibra de carbono, fibra de vidro e alumínio, polieter-eter-cetona (PEEK), TPU, 

elastómeros, polímeros ignífugos e polímeros anti-estáticos.  

As principais vantagens e desvantagens deste processo para a criação de substratos de 

restauração são apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5. Vantagens e desvantagens da tecnologia de impressão SLS aplicada na construção de recifes artificiais. 

Vantagens Desvantagens 

Capacidade de utilizar o próprio material 
como suporte estrutural durante a 
impressão 
 

Propensas a distorções de contração (o 
objeto impresso passa por um processo de 
arrefecimento imediato após a formação da 
camada sólida) 

Processo de fabrico mais rápido 
(proporcional à dimensão) em estruturas de 
grande volume 

Requer processo de limpeza de ar 
comprimido uma vez acabada a impressão   

Propriedades mecânicas isotrópicas, pela 
forte adesão entre as camadas, favorável 
para estruturas de grande dimensão 

Custo elevado de equipamento e 
consumíveis 

Superfície porosa beneficia o assentamento 
de micro-organismo 

Estruturas de grande volume, requerem 
máquinas pesadas e logística para a 
manipulação das unidades 

O preenchimento é total, pelo que a 
densidade da estrutura final é maior que o 
processo FDM 

 

Impressão 3D Binder Jetting 

Binder Jetting é um processo (Figura 11) da manufatura aditiva, que dispensa seletivamente um 

agente aglutinante líquido no leito de pó, solidificando a seção transversal da peça, camada por 

camada. Uma impressora de Binder Jetting, é composta geralmente por dois depósitos e uma 

plataforma de impressão. No início da impressão, um dos tanques de depósito está vazio e o 

outro retém o material em pó. O rolo de nivelamento espalha a primeira camada sobre a 

plataforma. A cabeça de impressão, pulveriza o agente aglutinante em gotículas de 80 μm. Após 

a impressão, as peças devem ser libertadas do pó não solidificado. Para aumentar a resistência 

mecânica, devem ser curadas (Bournias 2013). 

Uma das impressoras de maior dimensão é a D-Shape® , utilizadas para a construção de recifes 

artificiais e consideradas para projetar e construir estruturas de edifícios de até dois pisos numa 

única impressão (D-Shape 2004). 

 

 

Figura 11. Processo de fabrico Binder Jetting (Bournias 2013a). 
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Os principais materiais utilizados neste processo são a cerâmica, areia, ligas metálicas, aços 

420SS/BR e inoxidáveis 316, titânio, Inconel 625 e cobre. Recentemente polímeros 

termoplásticos e poliamidas (Alexandrea 2019). 

As vantagens e desvantagens definidas neste processo segundo à sua utilidade para a criação 

de estruturas artificiais são apresentadas na tabela 6.  

 
Tabela 6. Vantagens e desvantagens da tecnologia de impressão Binder Jetting aplicada na construção de recifes 

artificiais. 

Vantagens Desvantagens 

Maior porosidade superficial Estruturas de grande dimensão, requerem 
maquinaria pesada e logística para 
movimentar as estruturas 

Grande volume de impressão, pode projetar 
estruturas numa escala maior 

Custo elevado de equipamentos 

Variados materiais disponíveis, polímeros 
metais e cerâmica 

Elevado número de combinações diferentes 
de materiais e ligantes 

A ligação ocorre à temperatura ambiente 
(não acontecem distorções ou contração do 
material, como nos processos FDM e SLS) 

Não requer suportes 

O equipamento pode ser instalado próximo 
ao local de instalação 

Elevada densidade 

 

2.6.1 Réplica morfológica a partir de técnicas de digitalização 3D 

A digitalização 3D é uma tecnologia relevante, não só para recriar objetos digitais, mas também 

para projetar modelos para impressão 3D. Devido à disponibilidade de equipamentos óticos 

digitais de alta precisão e de técnicas de rastreio computacional, tem sido possível extrair dados 

tridimensionais de maneira mais automatizada para projetos de engenharia inversa, verificação 

dimensional e obtenção de modelos tridimensionais digitais. As tecnologias de digitalização 3D 

podem ser classificadas segundo a técnica utilizada e a distância onde os dados são obtidos 

(Figura 12). Alguns estudos analisaram os diferentes métodos existentes para a obtenção de 

dados tridimensionais (Farahani et al. 2017; Mostafa e Ebrahim 2015). 
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Figura 12. Classificação das tecnologias de digitalização 3D (Farahani et al. 2017). 

Considerando a elevada complexidade estrutural dos corais, tecnologias de digitalização 3D têm 

sido utilizadas para importantes estudos científicos. Uma abordagem recente (Vogler, Willmann, 

e Schneider 2019), destaca a utilização de scanner 3D e técnicas de fotogrametria como um novo 

método para a quantificação, mapeamento, monitoramento e restauração de corais danificados 

com uma resolução superior ao que tinha sido testado anteriormente (Figura 13). No entanto, 

os resultados obtidos demonstraram desafios e limitações significativos que afetaram na 

recolha de dados. O processamento da qualidade na nuvem de pontos apenas descreveu a 

superfície externa do recife de coral digitalizado, enquanto a estrutura interna permaneceu 

desconhecida.    

  

 (a) (b) 

Figura 13. UW fotogrametria para a captura de dados tridimensionais do coral (Vogler, Willmann, e Schneider 
2019). (a) Equipamento e sistemas subaquáticos de camaras Sony Cyber-shot RX100 II e Canon EOS 5Ds R. (b) 
M210UW Underwater Laser Scanner. 
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Dadas as condições subaquáticas necessárias para digitalizar corais no seu estado natural em 

conjunto com a geometria complexa característica desta espécie e o elevado custo dos 

equipamentos, a maior parte dos estudos compilados utilizaram técnicas de fotogrametria in-

situ para processar o modelo digital. Apenas os casos de estudo com esqueletos de corais 

adquiridos de museus ou centros de investigação tem utilizado equipamento scanner de alta 

resolução.    

Antigamente os métodos tradicionais quantificavam a área de superfície dos corais, 

mergulhando as colónias em vaselina (Odum e Odum 1955), látex (Meyer e Schultz 1985), 

corante (Ove Hoegh-Guldberg 1988), parafina derretida (Glynn e D’Croz 1990), ou cobrindo-as 

em papel de alumínio (Marsh 1970). O líquido aderente na pelicula correlaciona-se com a área 

da superfície obtida. Estas técnicas carecem de precisão e aplicam-se a esqueletos calcários 

limpos sem presença de corais vivos, pelo que são altamente invasivos (Naumann et al. 2009). 

Para diminuir o impacto nos corais, outros métodos foram introduzidos. Técnicas de 

simplificação geométrica assemelham formas complexas a padrões reconhecidos (por exemplo 

cilindros, esferas) (Naumann et al. 2009), cujos resultados também não eram precisos.  

De maneira alternativa, a tomografia computadorizada de raios-X, fornece reconstruções 3D 

com elevada precisão, incluindo estruturas intra-esqueléticas de maneira minimamente 

invasiva, para obter dados dos corais na água (Bosscher 1993). Mas como o método é caro e 

estacionário, é aplicado apenas para a obtenção limitada de dados.  

Outros métodos de baixo custo permitiram a reconstrução de modelos 3D a partir da 

fotogrametria (Gutiérrez-Heredia, Keogh, e Reynaud 2018), que em conjunto com o progresso 

iminente do desenho assistido por computador, permitiam melhores resultados (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Digitalização 3D de alta resolução da espécie Leptoseris incrustans colonia e corallitas, mediante 
fotogrametria e Micro-CT Scanner. Impressão 3D de PLA (Gutiérrez-Heredia, Keogh, e Reynaud 2018). 

Para compreender as variações morfológicas entre as diferentes espécies de corais, têm sido 

utilizadas coleções de esqueletos pertencentes ao Museu de História Natural de Londres, Bell 

Museum Pettigrew da Universidade de St. Andrews (Reino Unido) e Museum of Queensland 
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Tropical (Austrália), utilizando um scanner a laser ótico (EXAScan, Creaform.inc) (Zawada, 

Dornelas, e Madin 2019). 

Outros estudos (Emily J. Ruhl 2018) também utilizaram técnicas de fotogrametria para obter os 

dados tridimensionais dos esqueletos de corais (Figura 15), obtidos na University of Delaware’s 

School of Marine and Policy, com o objetivo de imprimir réplicas e analisar o impacto que 

poderia ter a complexidade estrutural e os diferentes materiais de impressão no recrutamento 

de peixes e invertebrados.  

 

Figura 15. Digitalização e Impressão 3D, réplica de P. damicornis e A. Formosa mediante técnicas de fotogrametria 
(Emily J. Ruhl 2018). 

Os sistemas óticos para o mapeamento de superfície dos corais, são métodos alternativos não 

destrutivos que permitem o avanço no estudo científico das espécies. No entanto, ainda é 

amplamente desconhecido como o procedimento de medição e resolução final obtida é afetada 

pela complexidade das colónias. Também, não existem estudos suficientes que permitam 

comprovar como a exposição ao ar e luz do scanner e a manipulação requerida neste processo 

possa afetar a saúde dos cnidários.  

 

2.6.2 Aplicações de impressão 3D em Recifes Artificiais  

A implementação de recifes artificiais normalmente enquadra-se em planos regionais 

específicos, relativos à proteção dos ecossistemas marinhos, preservação de espécies e 

regulamento de zonas protegidas (Fabi et al. 2011). A utilização de técnicas de manufatura 

aditiva para a construção destas estruturas, pode vir a substituir ou complementar zonas de 

recifes deterioradas.  

Nesta secção foi realizada uma compilação de diversos projetos implementados para o estudo 

estrutural (Figura 16.), utilizando variados materiais e processos de manufatura aditiva para o 
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fabrico de recifes artificiais com o objetivo de restaurar zonas degradadas, recrutar novas 

comunidades de espécies, fomentar o assentamento larval, transplante e propagação de corais.  

Cada projeto foi analisado para determinar três principais características na construção do recife 

artificial, seguindo os seguintes critérios de classificação:  

-Morfologia, identificação de elementos visuais da forma e do contorno que se diferenciam 

segundo a conformação Orgânica (elementos aleatórios que correspondem à padrões 

irregulares e assimétricos); conformação Geométrica (incluem formas reconhecidas, através de 

padrões organizados, repetitivos ou simétricos);  

-Configuração, estabelece o modo de implementação que varia entre uma estrutura Modular 

(elementos que permitem ser acoplados para a construção de uma estrutura maior) ou uma 

estrutura Independente (elementos de pequena ou grande dimensão que funcionam de maneira 

autônoma);   

-Textura, define a incorporação de superfícies texturizadas para promover a fixação de espécies 

na estrutura, definida entre Acentuada (cavidades ou relevos profundos com a intenção de criar 

micro-habitats na superfície da estrutura) e Uniforme (textura homogénea ocasionada pelo 

processo de fabrico ou material granulado utilizado).  

 

Figura 16. Localização dos principais recifes artificiais ou projetos de estudo fabricados a partir de tecnologias de 
fabrico aditivo.  
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Reef Arabia 
2012 Barém 

______________________________________________________________________________________________ 

O projeto Reef Arabia, formado principalmente por especialistas membros da Sustainable 

Oceans International (SOI) da Austrália, criaram o primeiro recife artificial submerso a partir de 

tecnologias de impressão 3D, com o objetivo de regenerar o habitat oceânico e melhorar as 

populações de peixes, numa zona deteriorada afetada por modificações costeiras, dragagem em 

larga escala, criação de cursos de água artificiais e pesca excessiva. Foram criadas variações 

morfológicas para fomentar a diversidade do recife artificial (Figura 17).  

 

Figura 17. Estruturas de Arenito com três variações morfológicas foram projetadas pelo arquiteto James Gardinen 
para o projeto Reef Arabia. 

O projeto de recife artificial pioneiro em 2012, foi fabricado pelo processo Binder Jetting 

mediante uma impressora D-Shape (construção de grande escala), utilizando uma mistura de 

material arenito patenteado e não tóxico para a construção de estruturas piloto de 498kg e 1m 

de altura que foram afundadas na costa do Bahrein. A utilização deste material, substituiu o 

betão pelo facto de o arenito ser mais próximo à rocha natural da terra e por possuir uma 

superfície de pH neutro que promove o assentamento larval.  

Segundo refere James Gardiner (Gardiner 2011), as ferramentas digitais existentes não tinham 

sido utilizadas anteriormente para projetar o complexo característico dos recifes. O principal 

desafio, em termos de design, foi materializar a topologia, articulação e textura da estrutura em 

causa.  

O conceito (Figura 18) foi desenvolvido através de ferramentas digitais chamada Diffused 

Limited Aggregation (DLA), método para simular e refletir a forma de fenómenos naturais como 

o rio, redes, ramificação de plantas, raios e crescimento de corais (Bourke 1991). 
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 (a) (b) 

Figura 18. Conceito orgânico projetado pelo arquiteto para a construção de estruturas únicas Gardiner (Gardiner 
2011); (a) Ideia conceitual com vista em corte, (b) Modelo 3D (render). 

Arabia Reef já tinha submerso outras estruturas previamente, no entanto estas tinham sido 

fabricadas através de betão moldado, chamada Reef Ball (Reef Ball Foundation 1997). Este 

processo favorece a produção à grande escala, pois foram produzidas 3000 unidades, no 

entanto a estrutura carece de complexidade morfológica e afasta-se do aspeto natural dos 

recifes de coral. É realizada uma comparação do ponto de vista geométrico entre as duas 

estruturas afundadas (Figura 19).  

    

 (a) (b)  

Figura 19. Diferença comparativa da complexidade estrutural obtida com dois métodos diferentes. Os dois projetos 
foram fabricados e implementados por Reef Arabia (Gardiner 2011). (a) Reef Balls, modelo convencional feito por 

betão moldado; (b) Modelo fabricado por impressão 3D 

O sucesso desta implementação experimental, considerando que foi a primeira deste tipo, 

resultou numa potencial oportunidade para mudar práticas de restauração desde a perspetiva 

de outras disciplinas, como a arquitetura. 
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Figura 20. Colonização de espécies de peixes após implementação da estrutura artificial (Gardiner 2011). 

Estabeleceu-se que o desenvolvimento deste projeto possui uma componente orgânica 

aleatória na sua conformação morfológica, projetado de maneira independente com variações 

na geometria entre cada estrutura com o objetivo de que o agrupamento destas, crie um 

ecossistema diverso para espécies de diferentes habitats. Considerou-se que a textura é 

uniforme, e corresponde ao resultado do processo de fabrico e ao material utilizado (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Reef Arabia. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 

 

3D Reef Boskalis  
2016 Mónaco 

______________________________________________________________________________________________ 

A empresa holandesa Boskalis, desenvolveu um projeto de restauração em parceria com a 

Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco e o Laboratório ECOMERS, com o objetivo de investigar 

o potencial desenvolvimento do habitat (Figura 21) utilizando materiais para ligá-los de uma 

maneira benéfica na construção de recifes artificiais. Foram fabricadas seis estruturas piloto, 

instaladas na Reserva Marinha de Larvotto, no Mónaco.  

    

 (a) (b) 

Figura 21. Recife artificial Boskalis (Boskalis Reef 2016). (a) Antes da instalação (b) Colonização das espécies após 
instalação. 
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As estruturas foram fabricadas através do processo Binder Jetting, compostas principalmente 

de areia de dolomite (pela similitude com as rochas naturais) em combinação com areia e argila 

como ligante (Kramer e Lescinski 2016). Foi utilizada a impressora D-Shape para materializar 

cada estrutura de 2.5 toneladas, 2m de diâmetro e 1m de altura que demorou cerca de 13 horas 

de impressão.  

As estruturas requereram unidades de transporte terrestre até o Porto Hercules para 

posteriormente serem instaladas através de um barco grua e uma equipa de mergulho 

profissional (Figura 22).   

       

Figura 22. Logística de instalação do recife artificial (Boskalis Reef 2016). 

 

No processo criativo, foram estudadas e identificadas as espécies para o qual a estrutura 

seria projetada. A complexidade estrutural externa e interna deste projeto, permitiu 

criar sete habitats diferentes num mesmo recife (Figura 23(a)). Cada espaço disponível, 

com os formatos correspondentes permitem garantir refúgio para espécies de 

diferentes tamanhos.  

   

 (a) (b) 

Figura 23. Processo de modelação 3D foram utilizadas ferramentas T-Splines, Rhino Centre (Jacqueline et al. 2017). 
(a) Idealização do conceito e identificação de espécies para cada habitat criado; (b) Modelação 3D do conceito. 

Os micro-organismos como bactérias, são os primeiros colonizadores de um substrato 

submerso, eles produzem substâncias extracelulares que permitem a formação de uma camada 

fina que cobre a superfície da estrutura, chamado biofilme. O biofilme é o substrato vivo 

necessário para a posterior colonização e assentamento de outras espécies, considerado 
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essencial para garantir o êxito do recife artificial implementado (Jacqueline et al. 2017). Por isto 

o projeto Boskalis também realizou um teste de campo (Figura 24) com os materiais 

desenvolvidos antes da implementação do recife artificial, para estudar a formação do biofilme 

marinho. 

 

 

Figura 24. Placas de substratos para analisar a formação do biofilme sobre a superfície, realizado durante 4 semanas 
(Jacqueline et al. 2017). 

 

Para este projeto determinou-se uma morfologia orgânica, com diferentes cavidades, túneis, e 

formas que não seguem nenhum padrão repetitivo estabelecido. A configuração foi projetada 

para funcionar de maneira independente. Em relação à textura, considerou-se uniforme por 

assumir uma superfície áspera criada pela granulometria do material utilizado (Tabela 8).  

 
Tabela 8. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Boskalis. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 

 

X-Reef  
2016 França 

______________________________________________________________________________________________ 

A empresa Seaboost e XtreeE, utilizaram os conhecimentos em engenharia ecológica e 

impressão 3D em larga escala para projetar, construir e submergir um recife artificial (Figura 25 

e 26). Em colaboração com biólogos, foi otimizado o tamanho, forma, textura e cavidades para 

maximizar a probabilidade de atrair novas comunidades de espécies marinhas. O primeiro 

protótipo foi submerso no parque natural de Calanques, na França.  

O recife artificial foi construído através de um sistema de impressão 3D em betão Vicat (Vicat 

2019) desenvolvido pela XtreeE (Figura 27), composto por quatro recursos: um computador que 

supervisiona o modelo 3D e o percurso da cabeça de impressão; um sistema de monitoramento 

do processo de mistura dos materiais e aditivos; e a cabeça de impressão, montada num braço 

robótico de seis eixos (Sheil et al. 2020). O betão é misturado com areia local para recriar a 

complexidade arquitetónica texturada com o objetivo de imitar o habitat natural. 
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Figura 25. Implementação da estrutura artificial (XtreeE 2017). 

 

Figura 26. Formação do biofilme marinho e colonização das espécies sobre substrato após messes de 
implementação (XtreeE 2017). 

 

Figura 27. Impressão 3D do recife artificial através do processo extrusão (Concreative 2018). 
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32 estruturas foram fabricadas e instaladas na costa francesa, com boias de sinalização para 

delimitar a distância entre a zona de natação e a área de navegação a 300m da costa. Cada 

estrutura mede 110 x 90 x 110 cm3, e pesa 1,5 toneladas (Vicat 2019). 

Devido à quantidade de estruturas criadas e a densidade da mesma, foi necessário o serviço de 

barco grua Guindaste Castor II para a instalação (Figura 28).  

  

Figura 28. Processo de instalação do recife artificial; (a) 32 Estruturas foram transportadas por barco até o local de 
instalação; (b) Submersão da estrutura (XtreeE 2017). 

O formato irregular das paredes externas e internas compostas por curvas aleatórias definiu 

uma morfologia orgânica dando lugar a variadas zonas com diferentes formatos para fornecer 

refúgio às espécies. A posição da instalação ajuda a evitar os danos ocasionados pela pesca por 

arrastro, pois, todas as cavidades encontram-se no interior, sendo a superfície externa uma 

barreira contra redes ou armadilhas. Cada estrutura funciona de maneira autónoma com 

distâncias estabelecidas entre cada uma delas, pelo que a sua configuração foi determinada 

como independente. Devido às grossas linhas de impressão camada a camada, criaram uma 

textura uniforme ao longo da extrusão desta estrutura (Tabela 9).  

 
Tabela 9. Classificação das características da morfologia, configuração e textura do projeto X-Reef. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 
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Corallise  
2017 Curaçao 

______________________________________________________________________________________________ 

Jessica Gregory, bio-designer desenvolveu Coralise, um projeto para a criação de substratos que 

promovem o assentamento de larvas de coral compostos exclusivamente de matéria biológica 

(Figura 29). Cada substrato foi fabricado utilizando o carbonato de cálcio obtido de esqueletos 

de coral que já tinham sido branqueados, com o objetivo de devolver a vida aos recifes de uma 

maneira diferente. Fabien Cousteau Ocean Learning Center (FCOLC), impulsionaram este 

projeto para uma fase experimental no oceano em Curaçao.   

O processo criativo teve em conta o desenho e a maneira como seriam transplantados os corais 

(Figura 30).   

  

Figura 29. Substratos criados a partir de carbonato de cálcio obtido de esqueletos de coral (Gregory 2017). 

   

 (a) (b) 

Figura 30. (a) Transplante de corais juvenis nas cavidades superficiais do substrato; (b) Formação e crescimento do 
coral (Gregory 2017; Cousteau 2017). 

Embora o projeto careça de informação disponível correspondente ao processo detalhado de 

fabrico e resultados de implementação para a análise, foi selecionado para esta compilação de 

recifes artificiais pelo fator diferencial dos outros projetos estudados. Replicar o formato de 

diferentes espécies para serem impressas em 3D utilizando o mesmo material do qual é 

composto o coral, é um método inovador que pode ser reproduzido em escalas maiores (se os 

resultados fossem favoráveis).  

 
Tabela 10. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Corallise. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 
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Living Seawall   
2018 Austrália. 

______________________________________________________________________________________________ 

O projeto de conservação oceânica foi desenvolvido pela Volvo Car Autrália, o Instituto de 

Ciências Marinhas de Sydney, o Reef Design Lab e o North Sydney Council. O objetivo principal 

foi instalar paredes ecológicas ao longo da costa do porto de Sydney, para melhorar a 

biodiversidade e a qualidade de água da zona (Figura 31).  

 

Figura 31. Placas modulares para filtrar partículas poluentes (Volvo 2018). 

O Volvo Living Seawall produziu e instalou 50 substratos modulares hexagonais de 55 x 55cm2, 

com cavidades e recessos projetados na superfície para imitar a estrutura das raízes de 

manguezal (árvore proveniente de regiões tropicais), onde as longas ramificações permitem a 

sustentação da árvore no solo lodoso (Figura 32). A complexidade característica desta árvore, 

foi utilizada como conceito para o fabrico dos módulos. 

    

 (a) (b) 

Figura 32. Processo criativo na busca de inspirações da natureza; (a) Raízes do manguezal nativo (Andrushko 2014); 
(b) Teste experimental com peças impressas 3D à escala pelo designer Alex Goad (Volvo 2018). 

Os azulejos foram fabricados por impressão 3D FDM numa impressora convencional Makerbot, 

para o posterior fabrico do molde onde foi vazado o betão (desconhece-se a utilização de outros 

agregados na mistura do material) (Figura 33). 
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 (a) (b) 

Figura 33. Processo de fabrico do substrato (Volvo 2018). (a) Impressão 3D FDM através de uma impressora 
MakerBot; (b) Estrutura final fabricada em betão. 

Embora o projeto seja monitorado por investigadores nos próximos 20 anos para avaliar o real 

impacto no habitat fornecido para as espécies e na melhora da qualidade da água, nos primeiros 

messes de instalação foi evidenciado o assentamento de diversas espécies, tais como o mexilhão 

preto e ostras (Figura 34). 

 

Figura 34. Assentamento de moluscos e algas na superfície texturada do módulo após messes de instalação (Volvo 
2018). 

Para a classificação das características (Tabela 11), foi definida uma morfologia geométrica 

composta por padrões hexagonais que permitem o acoplamento modular para a construção da 

parede. O conceito das raízes do manguezal outorgou uma textura uniforme de entrelaçamento 

e cavidades internas de pequena dimensão para fornecer micro habitats.   

 
Tabela 11. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Living Seawall. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

 x x  x  
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Secore  
2018 Curaçao, Bahamas, México e Guam. 

______________________________________________________________________________________________ 

A empresa Emerging Objects e Boston Ceramics trabalharam em conjunto para criar grandes 

quantidades de substratos impressos em 3D (Figura 35), com o objetivo de promover o 

assentamento larval, reduzir a competição de outros organismos (através do tratamento da 

superfície que não é atraente para algas concorrentes) e incentivar a reprodução de corais 

(Secore 2018). Foram reunidos óvulos e espermatozoides (Figura 36) e criados num aquário até 

se tornarem larvas para logo serem introduzidos nos substratos impressos que cumprem a 

função de unidade de transporte. Esta metodologia de restauração assemelha-se à ideia de 

semear estruturas altamente fertilizadas para promover e atrair a incrustação de corais.  

 

 

Figura 35. Unidades de semeadura fertilizadas para o processo de reprodução de corais (Secore 2018). 
 
 

 

 
Figura 36. Equipa SECORE realizando a colheita de gametas e ovos de coral (Brown 2018). 

 

O formato de auto-fixação, permite prender-se nos recifes de corais sem a necessidade de uma 

intervenção manual de instalação, o que reduz significativamente os custos de implementação 

e logística.  
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Foram desenvolvidos 6 formatos diferentes (Figura 37) para a produção de 3.600 unidades 

cerâmicas para o teste de campo em Curaçao, Bahamas, México e Guam.  

      

 (a) (b) 

Figura 37. Formatos das unidades desenvolvidas para fomentar a reprodução de corais. (a) Unidades produzidas 
através de impressão 3D em cerâmica mediante o processo de leito de pó. (b) Unidades cerâmicas produzidas pelo 

processo de extrusão (Emerging Objects 2018). 

Alguns resultados preliminares demonstraram a concorrência de habitat de assentamento de 

outras espécies nos substratos. Outros testes demonstraram que uma superfície mais lisa reduz, 

essa concorrência. No entanto a conclusão obtida, foi projetar uma superfície texturizada o 

suficiente para os corais se assentarem e se prenderem, mas suave o suficiente para que não 

seja favorável para outros organismos como esponjas ou algas.  

Após os primeiros meses, já foi possível ver o sucesso de algumas espécies de coral assentadas 

nas estruturas (Figura 38). No entanto, ainda não existe informação suficiente que quantifique 

as unidades que obtiveram resultados positivos e aquelas que podem não ter cumprido a sua 

função ou podem não ter sido incrustadas corretamente sobre os recifes naturais para 

estabelecer parâmetros de comparação. Devido à pequena dimensão e densidade de cada 

elemento, este pode estar exposto a movimentar-se através das correntes marinhas, pelo que 

é necessária a análise da efetividade ao longo prazo. 

 

Figura 38. Unidade colonizada por micro-organismos e corais juvenis (Secore 2018). 
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O projeto Secore, criou unidades tridimensionais a partir de modelos geométricos em base 

numa estrela poligonal que auto-interseta os vértices que a compõem. A variação entre cada 

unidade projetada, passa pelo número de pontas que definem a sua morfologia. A sua 

configuração apesar de ser produzida em grandes quantidades, foi projetada para funcionar de 

maneira independente. Em relação à superfície, foi considerada a incorporação de textura 

acentuada de duas maneiras: relevos e cavidades de pequena dimensão, implementadas apenas 

em zonas específicas. Houve uma preocupação e analise experimental para determinar a 

intensidade na aspereza que deviam ter as unidades para reduzir a possibilidade de 

assentamento de algas concorrentes (Tabela 12).   

 
Tabela 12. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Secore. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

 x  x x  

 

Hope 3D  
2018 Belize. 

______________________________________________________________________________________________ 

A organização Hope3D, adotou uma abordagem diferente para a construção do recife artificial 

de baixo custo utilizando o conceito “Crowdsourcing” (projeto aberto à comunidade). Foram 

coletados módulos impressos que compõem a estrutura (Figura 39), a través da colaboração 

popular de qualquer pessoa que tivesse acesso a uma impressora 3D FDM.   

Os requerimentos das peças solicitadas pela organização, deviam utilizar o ficheiro fornecido e 

imprimir o módulo em filamento PLA. Como o material é composto à base de amido, reduz o 

impacto meio ambiental por se biodegradar no oceano ao longo do tempo. 

O recife artificial foi composto por 400 segmentos individuais impressos que encaixam uns aos 

outros, cobrindo uma área total de 91 x 91 cm2.  

    

 (a) (b) 

Figura 39. Recife artificial popular, fabricado por impressão 3D FDM (Hope 3D 2018). (a) Implementação da 
estrutura modular; (b) Colonização de micro-organismos e algas sobre a superfície. 
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A organização não fornece informação sobre o método de fixação no solo, mas pressupõe-se 

que a estrutura deva ter algum material de preenchimento interno para evitar a flutuação das 

peças e garantir a sua estabilidade ante as correntes marinhas.  

 

Figura 40.  Instalação do recife artificial por mergulhadores. 

A morfologia projetada nesta estrutura foi considerada geométrica, baseado num cubo (com 

determinados cortes que permitem o encaixe com o resto dos elementos). A sua configuração 

foi projetada para ser uma estrutura modular, onde cada unidade utiliza um espaço essencial na 

construção do recife artificial. Considerando o método de fabrico, as superfícies lisas são 

predominantes neste projeto pelo que se determinou uma textura uniforme que se reflete 

apenas na direção das linhas de impressão de cada camada (Tabela 13).  

 
Tabela 13. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Hope3D. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

 x x   x 

 

  



39 
 

Danielle Dixson   
2019 Fiji. 

______________________________________________________________________________________________ 

Danielle Dixson, investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Delaware junto à 

sua equipa, replicaram e fabricaram corais impressos 3D com o objetivo de ajudar a reabastecer 

um recife em Fiji e proteger a vida marinha local (Figura 41).  

Duas espécies de coral: Acropora Formosa e Pocillopora Damicornis foram replicadas com as 

mesmas dimensões que os esqueletos naturais através do método de digitalição 3D por 

fotogrametria, utilizando 50 imagens dos corais de vários àngulos. Foram impresso 4 modelos 

destas espécies a partir dos seguintes materiais: Dois filamentos à base de co-poliéster 

Colorfabb (doravante nGen e XT) foram selecionados pela durabilidade; um filamento Colorfabb 

PLA/PHA pela propriedade biodegradável; e um filamento Proto-Pasta PLA misturado com pó 

de aço inoxidável (dovarante SS) (E.J. Ruhl e Dixson 2019). A seleção dos materiais baseou-se 

principalmente na disponibilidade no mercado e pelo baixo custo de adquisição.  

 
 
 (a) (b) 

Figura 41. Análise experimental da interação das espécies com objetos impressos em 3D. (a) Réplica de corais 
Acropora Formosa e Pocillopora Damicornis (E.J. Ruhl e Dixson 2019); (b) Interação do peixe Dascyllus Melanurus com 
o coral impresso 3D. 

Foi analisado o comportamento dos peixes individuais, a interação com o novo habitat impresso 

em 3D e a sua atividade dentro do tanque (durante os ensaios as espécies não conseguiram ver 

o observador, para não influenciar os resultados). Os resultados obtidos demonstraram que os 

elementos impressos em 3D não afetam o comportamento dos peixes nem a sobrevivência do 

coral. Os peixes não evidenciaram preferências entre os materiais utilizados. Esta descoberta 

permitiu abrir novas oportunidades para explorar o uso de objetos impressos em 3D in-situ para 

avaliar certos comportamentos de organismos de recifes e preferências de habitat. 

Em termos morfológicos, foi determinada uma conformação orgânica irregular (refletido na 

replica do esqueleto de coral). A configuração foi definida como independente e a textura 

uniforme provocada pelo processo de fabrico FDM. 

 
Tabela 14. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Danielle Dixson. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 
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Mars 
2013-2018 Maldivas 

______________________________________________________________________________________________ 

O projeto Mars (Modular Artificial Reef Structure), desenvolvido pelo designer Alex Goad, 

projetou estruturas tridimensionais inspiradas na construção de Lego® que facilita a 

implementação mediante pequenas embarcações e permite a instalação das estruturas por 

mergulhadores (Figura 42). Isto elimina completamente a necessidade de utilizar máquinas 

pesadas (às quais algumas comunidades podem não ter acesso).  

   

 (a) (b) 

Figura 42. Estrutura tridimensional modular inspirada na construção do lego. (a) Montagem dos módulos permite 
expandir a dimensão do recife artificial; (b) Cada estrutura pode ser montada por um mergulhador, reduzindo a 
necessidade de máquinas pesadas para a instalação (Goad 2018). 

 

 (a) (b) 

Figura 43. Processo criativo do designer Alex Goad, na procura de soluções construtivas. (a) Esboços preliminares no 
desenvolvimento da morfologia dos módulos; (b) Esboços preliminares para determinar zonas de encaixe e 
montagem (Goad 2018). 

O recife artificial teve como objetivo incentivar o recrutamento natural de corais juvenis e 

facilitar o transplante. As estruturas foram impressas utilizando filamento PLA através do 

processo Fused Deposition Modeling (FDM) e moldadas em cerâmica utilizando o processo de 

Slip Casting. A cerâmica é um dos melhores materiais utilizados para fomentar o transplante de 

corais, pois é completamente inerte e pode ser moldada incorporando uma superfície texturada 

(Goad 2018). 
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Para outorgar o peso suficiente, as formas ocas obtidas foram preenchidas com betão marinho 

e reforço de aço para a fixação entre cada uma delas. A configuração modular permite ser 

construído em qualquer tamanho, pois pode ser expandido acrescentando módulos segundo as 

necessidades pretendidas para a restauração da zona estudada. 

Mars também foi testado em locais próximos à Baia de Port Phillip, bem como em aquários 

locais. Uma vez instalado, primeiro o sistema atraiu pequenos peixes de fundo que se refugiaram 

na estrutura, e após alguns dias outros organismos começaram a colonizar a estrutura (Figura 

44). As espécies que dependem da luz solar, como os corais e algas marinhas, aderiram nas 

superfícies superiores, enquanto esponjas agarraram-se em zonas interiores. Crustáceos e 

peixes mudaram-se para o recife, quando a cobertura de plantas se tornou mais robusta. 

 

Figura 44. Imagem comparativa do estado inicial da implementação da estrutura e após a colonização de organismos. 

Alex Goad, fundador de Reef Design Lab, respondeu numa entrevista em 2015 para a revista de 

arquitetura e design, Dezeen:  

“Muitas pessoas não concordam com a implementação de recifes artificiais para a restauração, 

acreditando que os sistemas naturais devem regenerar-se por si próprios. Em muitos casos é 

aceitável, mas quando a taxa de destruição é altamente superior ao crescimento destas espécies, 

é preciso intervir.” (Howarth 2015) 

Neste projeto estabeleceu-se uma morfologia à base de padrões geométricos e simétricos que 

permitem a conexão entre cada elemento, devido à sua configuração modular. Com o objetivo 

de criar micro-habitat internos na superfície de cada estrutura através de cavidades irregulares 

profundas, foi determinada a utilização de texturas acentuadas.   

 
Tabela 15. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto Mars. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

 x x  x  
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XCoral Ezri Tarazi   
2019 Israel. 

______________________________________________________________________________________________ 

O mergulhador e designer industrial Ezri Tarazi, professor do Programa de Pós-Graduação de 

Design Industrial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Tecnologia, Israel, 

desenvolveu um projeto de recife artificial que desafia a capacidade da impressão 3D para obter 

um resultado de alta complexidade estrutural. O objetivo principal foi reconstruir biodiversidade 

em áreas degradadas (Figura 45). 

Foram impressas 16 formas de diferentes formatos mediante a impressão 3D por extrusão, 

utilizando agregados cerâmicos locais. Os resultados preliminares demonstraram a interação 

constante de mais de 40 espécies diferentes de peixes (Tarazi 2019). 

Tarazi reconhece que a estrutura projetada não se assemelha com os recifes de corais naturais, 

mas cria complexidade suficiente para fomentar o refúgio de diversas espécies.  

   

 (a) (b) 

Figura 45. (Tarazi 2019) (a) Implementação do recife artificial. (b) Colonização e interação de mais de 40 espécies de 
micro-organismos e peixes. 

O processo de fabrico foi realizado por segmentos (Figura 46), devido ao limite dimensional da 

impressora utilizada, para posteriormente serem montados um por cima do outro na direção 

vertical. O projeto requereu de um processo manual não só para a instalação da estrutura, mas 

também para o transplante inicial dos corais juvenis. Uma futura implementação de maior 

escala, deverá otimizar alguns procedimentos para reduzir o tempo e trabalho na instalação.  

 

 

Figura 46. Estrutura fabricada por módulos (Tarazi 2019). 
 



43 
 

De todos os projetos analisados, o XCoral foi o único que projetou módulos com diferentes 

variações e formatos orgânicos de alta complexidade para se acoplarem e construírem uma 

estrutura única. Houve uma preocupação por não deixar nenhuma superfície com ausência de 

texturas ou cavidades acentuadas o que aumenta a variedade de habitats disponíveis.  

Tabela 16. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto XCoral Ezri Tarazi. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x  x  x  

 

3D Pare   
2019-2020 Portugal. 

______________________________________________________________________________________________ 

O projeto 3D Pare, foi desenvolvido por uma equipa de investigadores do Centro Interdisciplinar 

de Investigação do Mar e Ambiente (CIIMAR) em colaboração com a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto (FCUP), o Instituto Português para o Mar e Atmosfera (IPMA), a 

Universidade de Cantábria (Espanha), a Universidade de Bournemouth (Reino Unido) e a Escola 

de Engenheiros de Trabalhos de Construção (França). O objetivo principal foi desenvolver recifes 

artificiais inovadores para gerir de modo sustentável os ecossistemas marinhos do oceano 

Atlântico (Indacoechea et al. 2019).  

A preocupação foi concentrada em três fatores principais: localização da implementação (para 

identificar as espécies do ecossistema), o design (para avaliar formas e geometrias que 

fomentem o assentamento de organismos) e os materiais utilizados (considerando o impacto 

ecológico e a viabilidade no processo de fabrico). 

Foram desenvolvidas mais de cem variações de misturas de argamassas geopoliméricas, cujo 

ligante era principalmente cinza volante. Testes experimentais demonstraram diferentes 

soluções de ativadores (hidróxido de sódio, silicato de sódio, silicato de potássio), aditivos para 

modificar a consistência do agregado (plastificantes, superplastificantes, retardador de fixação),  

incorporação de compostos cimentícios e de carbonato de cálcio para melhorar o desempenho 

mecânico, assim como diferentes tipos de misturas de granulometria fina (areia sílica e calcária, 

agregados reciclados, conchas do mar, vidro triturado). As argamassas criadas foram submetidas 

até 45 MPa de resistência à compressão para garantir a estabilidade estrutural. 

As estruturas de recife artificial foram produzidas utilizando a impressão 3D (Figura 47), 

incorporando como material as misturas desenvolvidas. Foi alcançada a consistência necessária 

para a extrusão do material. 
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Figura 47. Fabrico da estrutura artificial por extrusão 3D das misturas desenvolvidas. 
 

No primeiro teste de campo, foram submersas amostras para analisar as três dosagens de 

argamassas geopoliméricas e três de cimento, com o objetivo de analisar o ciclo de vida, a 

viabilidade para o fabrico por impressão 3D, a resistência mecânica e os custos associados. 

Na implementação (Figura 48), foram submersas 36 estruturas de 1 tonelada e de 

aproximadamente 1 metro de largura, o que significou uma logística importante de transporte 

e instalação. Em apenas 24 horas após a instalação, várias espécies de caranguejos já habitavam 

os buracos e túneis da estrutura.  

   

 (a) (b) 

Figura 48. Implementação do recife artificial em Poole Bay, costa sul da Inglaterra (Indacoechea et al. 2019). (a) 
Submersão da estrutura (b) Caranguejos encontrados nos túneis do recife após 24 horas da instalação. 

Neste projeto definiu-se uma forma orgânica irregular, configurada por unidades independentes 

instaladas em diferentes zonas da costa atlântica. Devido à baixa resolução das camadas na 

impressão 3D, considera-se uma textura uniforme transversal presente em toda a estrutura.  

Tabela 17. Classificação das características na morfologia, configuração e textura do projeto 3DPare. 

Morfologia Configuração Textura 

Orgânica Geométrica Modular Independente Acentuada Uniforme 

x   x  x 
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2.7 Materiais utilizados nos Recifes Artificiais  

Os materiais para o fabrico de estruturas artificiais, devem ser estudados para ajudar a alcançar 

o objetivo principal, que passa geralmente pelo fomento de novos habitats para peixes e 

invertebrados marinhos. Em 1984, foi estabelecido um Plano Nacional de Recifes Artificiais 

(National Plan, Stone 1985) que descreve quatro critérios fundamentais para seleção certa do 

material a utilizar num recife artificial (Lukens et al. 2004):  

1. Função: Relacionado com o desempenho que exerce o material específico na atração e 

abandono de determinados organismos. É relevante que o material forneça habitat para 

pequenos peixes, mas também que fomente a fauna bentónica (animais aquáticos que 

vivem na superfície de um substrato). 

 

2. Compatibilidade: A compatibilidade do material selecionado com o meio marinho é 

essencial para o desenvolvimento de um recife artificial. Quando se evidenciam riscos 

ambientais associados ao uso do material, deve-se minimizar ao máximo esse impacto 

e nunca deve ultrapassar o ganho obtido. Nesse caso, materiais alternativos devem ser 

considerados. Em algumas ocasiões desconhece-se o risco que pode ocasionar algum 

composto no crescimento das espécies ou no próprio habitat, pelo que testes 

experimentais limitados devem ser analisados antes de implementar estruturas numa 

escala maior.  

 

3. Durabilidade: O ambiente marinho é um ambiente com variados fatores que afetam o 

estado dos materiais ao longo do tempo. Os recifes artificiais devem incorporar 

materiais que garantam a resistência aos agentes químicos e físicos em constante ação, 

durante o período esperado mantendo a função e compatibilidade.  

 

4. Estabilidade: O método de fixação ao solo e a densidade do material, relacionado 

diretamente com a morfologia estrutural, pode ser submetido a constantes pressões 

ocasionada pelas tempestades, como furações por exemplo (em zonas tropicais). 

 

Para além das considerações de que os recifes artificiais não devem criar riscos à navegação ou 

ao ambiente marinho, os materiais utilizados devem potenciar beneficamente as espécies 

envolvidas, para garantir o sucesso na implementação da estrutura.  

Na revisão da literatura realizada aos principais projetos existentes até a atualidade, de recifes 

artificiais fabricados através da impressão 3D com resultados preliminares ou finais positivos, 

utilizaram maioritariamente materiais à base de argamassas de betão, misturas de areia de 

dolomite ou arenito, agregados cimentícios, carbonato de cálcio e filamentos poliméricos 

(Tabela 18).  
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Tabela 18. Principais materiais utilizados em recifes artificiais estudados. 

Projetos Recife 
Artificial 

Material Referencia 

Reef Arabia Arenito (Gardiner 2011) 

Boskalis Areia Dolomítica, ligante marítimo, água do mar  (Jacqueline et al. 
2017) 

X-Reef Betão Vicat, areia de sílica local (XtreeE 2017) 

Coralise Carbonato de cálcio, mistura cerâmica (Gregory 2017) 

L. Seawall Betão (Volvo 2018) 

Secore Argamassa cerâmica (Secore 2018) 

Hope3D Ácido polilático (PLA) (Hope 3D 2018) 

D. Dixson Filamento có-poliéster, filamento Proto-Pasta PLA 
misturado com aço inoxidável (SS) 

(E.J. Ruhl e Dixson 
2019) 

Mars Cerâmica moldada, betão marinho, reforço aço (Goad 2018)  

Xcoral Mistura cerâmica (Tarazi 2019) 

3DPare Misturas de argamassas geopoliméricas e 
cimentícias e carbonato de cálcio 

(Indacoechea et al. 
2019) 
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III. CASO DE ESTUDO 

Montipora Undata 
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3. Contexto 

Após realizar uma profunda pesquisa bibliográfica sobre as principais implementações de recifes 

artificias de corais fabricados por impressão 3D, foi comprovado que todas tiveram sucesso no 

assentamento de micro-organismos e recrutamento de inúmeras espécies que procuravam 

abrigo. A maior parte desses estudos foram instalados recentemente (entre 2016-2020) pelo 

que se considera uma área de pesquisa que está a atravessar uma fase de maturidade para 

validar os diversos testes experimentais realizados.  

Considerando que muitas dessas aplicações foram desenvolvidas em áreas tropicais, pela 

abundância de espécies de corais e peixes de baixa profundidade, o objetivo deste caso de 

estudo é provar a capacidade da impressão 3D para fornecer diversas superfícies complexas 

(elemento decisivo no assentamento larval) e explorar outros processos de conformação que 

podem trabalhar em conjunto para materializar o substrato apropriado físico-quimicamente 

para a propagação de corais tropicais. Em paralelo ao desenvolvimento anteriormente 

mencionado, o estudo tencionou idealizar uma proposta de recife artificial com futuras 

perspetivas de instalação numa escala maior para espécies de coral de água fria, tendo em conta 

todos os requerimentos e considerações estudadas. 

Em primeiro lugar, é importante compreender como o design é capaz de intermediar áreas 

disciplinares tão diferentes para a criação de uma solução em comum. A maneira como são 

estabelecidas metodologias que se centram na natureza, como o principal princípio de 

desenvolvimento. Importa recordar a preocupação por definir elementos construtivos não 

invasivos nem prejudiciais com o ambiente e as espécies correspondentes. 

Em segundo lugar, foi definido um plano experimental com diferentes fases de análise 

laboratorial, caracterização de materiais utilizados e espécies de coral selecionadas, 

conformação e criação do substrato e implementação das unidades num aquário de água 

salgada e circuito fechado para o monitoramento semanal. Também foram exploradas 

alternativas para replicar a geometria complexa do esqueleto de coral, mediante tecnologias de 

digitalização 3D.  

Finalmente foram registados os resultados obtidos dos diferentes substratos fabricados, 

refletidos no crescimento e expansão do coral e da cobertura da alga coralina, assim como o 

conceito representativo para um modelo de maior escala.   

3.1 Design como ferramenta para restauração de recifes de coral 

O design geralmente é centrado no usuário, é uma ferramenta que define a funcionalidade e a 

interação entre o objeto e o utilizador. Comummente existe sempre uma resposta frente ao 

estímulo causado pelo objeto, demonstrado através da comunicação. No entanto na natureza 

isso não acontece, os corais não falam nem se comunicam. Num recife artificial existem muitos 

atores que realizam a escolha do seu habitat dependendo dos requerimentos de supervivência 

de cada espécie. Alguns estudos (Kerry e Bellwood 2011) demonstraram que populações de 

peixes interagem de maneira diferente com várias estruturas morfológicas dos corais. Essa 

complexidade presente no ecossistema está totalmente relacionada com a biodiversidade 

existente. Por esta razão, é importante entender por que motivos específicos as populações de 

peixes e comunidades de corais preferem habitar uma estrutura diferente de outra.  
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Na pesquisa bibliográfica foi demonstrada a dificuldade para estabelecer métodos de 

quantificação da complexidade estrutural de um coral, aumentando o desafio para projetar 

estruturas que possam dar respostas certas às necessidades da espécie.  

Para compreender morfologicamente a capacidade dos corais para construir estruturas 

complexas e variadas, é necessário observar e aprender sobre a interação entre forma e 

comportamento (Sun C, Marcus M, Frazier M et al 2016). Tecnologias avançadas de digitalização 

3D e manufatura aditiva podem auxiliar este processo, capturando a forma para poder ser 

trabalhada em programas paramétricos ou replicada, com o objetivo de realizar testes de 

comportamento.  

3.1.1 Desenvolvimento de padrões baseados em elementos da natureza 

Compreender e replicar estruturas biológicas a partir da observação de novos conceitos vindos 

da natureza, que se somam, ao conhecimento tecnológico e científico desenvolvido pelo 

homem, é, em suma a principal premissa da biomimética (Andrade 2014), que tem sido 

considerada como uma ferramenta profícua para a criatividade e inovação. Neste estudo torna-

se o ponto de partida e fonte de inspiração a procura de formas provenientes da natureza, não 

só pelas referências estudadas dos autores (Andrade 2014; de Souza Gamarano, Lopes Dias, e 

Ricaldoni 2018; Detanico, Teixeira, e Silva 2010) mas também pela intenção de implementar 

formas não invasivas no meio natural. Desde a perspetiva do design, é um desafio que entrega 

a possibilidade de devolver à natureza algo muito idêntico ao que lá estava originalmente. 

O comportamento das diferentes espécies de organismos vivos define-se principalmente pela 

sobrevivência e pela otimização de recursos (energia, água e alimento). Alguns projetos de 

arquitetura e design, inspiraram-se em diretrizes da natureza, simulando formatos e proporções 

que fornecem o equilíbrio visual e a estabilidade estrutural requerida (Figura 49). 
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Figura 49. Projetos de arquitetura e mobiliário inspirados na natureza. (a) e (b) (García 2018); (c) (Almeida 2012); (d) 
(Sahba 1986); (e) (Wertheim 2016); e (f) (Hirata 2005). 

A cadeira Butterfly (García 2018) projetada por Eduardo García Campos (Figura 49 (a)), foi 

inspirada na borboleta mexicana Monarca para criar uma peça de mobiliário, incorporando 

elementos de proporção da anatomia dos insetos para o reconhecimento deste padrão; na 

arquitetura, o Lotus Temple (Sahba 1986) na Índia, é um templo expressionista inspirado na flor 

de lótus. A intrincada construção apresenta pétalas de mármore que representa clareza e 

espiritualidade na cultura asiática; e a inspiração da complexidade do coral (geometria 

hiperbólica) para projetar curvas sobre a obra mobiliária CSH Chair de Akihisa Hirata (Hirata 

2005).  

Avanços na ciência e na engenharia devem-se principalmente à sabedoria da natureza que 

oferece variadas situações de estudo (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Avanços inovadores tecnológicos inspirados em princípios da natureza. (a) (Media 2020); (B) (Zhiwei 
2010); (c) e (d) (Airbus 2019); (e) (Saienko 2012); e (f) (Taccari 2010). 

O comboio bala é conhecido por atingir velocidades superiores a 600 km/h, enfrentou um 

problema crucial. Quando entrava num túnel estreito em alta velocidade, produzia ondas de 

alta vibração aerodinâmica que podiam ser ouvidas à 400 metros do local. A solução 

implementada veio do estudo da anatomia do bico da espécie Alcedinidae (Howe 2018), Figura 

50 (a), mais conhecido como o pássaro Martim-pescador. Que conseguia entrar na água a uma 

velocidade elevada para caçar sem espirrar muita água. Adaptou esse princípio para modificar 

a forma do comboio (V. Carvalho 2015); algo similar aconteceu nas aeronaves Airbus que se 

inspiraram no albatroz para projetar a proporção das asas dos aviões (Airbus 2019); a 

funcionalidade dos painéis solares foi inspirada nos girassóis para melhor aproveitamento da 

energia. A planta realiza heliotropismo (gira a sua inflorescência em direção ao sol). 



51 
 

Embora não tenham sido encontrados projetos inspirados nos recifes de coral, foram 

identificadas três características únicas (Figura 51) desta espécie, que poderiam ser aplicadas 

em projetos inovadores.  

 

 (a) (b) (c) 

Figura 51. Características e princípios do comportamento dos corais como fonte de inspiração. (a) Fachada do Qatar 
National Convention Centre (Isozaki 2013) e Fachada da Romanticism Store (Ishizaka e Sako 2009); (b) (AIMS gov 
1996); e (c) (Stone Island 2019). 

Em primeiro lugar, os corais são excelentes construtores submarinos de estruturas altamente 

complexas e orgânicas, que poderiam idealizar conceitos arquitetónicos que desafiam o caracter 

morfológico e estrutural. Por exemplo, o Qatar National Convention Centre (QNCC) projetado 

pelo arquiteto japonês Arata Isozaki foi inspirado na árvore nativa Sidra ícone do país para a 

construção da enorme fachada entrelaçada (Isozaki 2013). 

A Romanticism Store China projetado pelos arquitetos japoneses Keiichiro Sako e Takeshi 

Ishizaka (Ishizaka e Sako 2009). Utilizaram elementos orgânicos para criar uma atmosfera 

contemporânea através das curvas e texturas que se assemelham aos padrões superficiais dos 

corais scleractinios, projetados na fachada e paredes interiores. Os formatos desenhados são 

muito similares à conformação de algumas espécies, que podem sugerir novos princípios de 

construção orgânica complexa, distribuição de peso e estabilidade estrutural.  

Em segundo lugar, quando os cnidários detetam mudanças térmicas na água, ativam o sistema 

de defesa que liberta as zooxantelas (algas internas que fornecem alimento) com o objetivo de 

otimizar energia para enfrentar a ameaça. Esse sistema de autodefesa é muito similar ao sistema 

imunitário dos humanos, pois é um mecanismo de defesa contra o aumento de temperatura 

corporal. Este fenómeno elimina o pigmento da alga e torna-o branco como indicador da 

degradação natural. A terceira característica, é o indicador térmico de transição, pode 

impulsionar importantes avanços tecnológicos como o desenvolvido pela empresa Stone Island 
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(Stone Island 2019), que criou indumentária têxtil que muda de cor quando deteta baixas 

temperaturas.  

3.2 Metodologia  

A metodologia aplicada neste caso de estudo, deriva principalmente dos dados analisados no 

estado da arte (capítulo II), para testar e comprovar a influencia das superfícies texturadas e 

composição química sobre o crescimento do coral. Posteriormente o plano experimental foi 

desenvolvido sistematicamente para orientar todo o processo.  

A partir da pesquisa bibliográfica, as tecnologias de manufatura aditiva e digitalização 3D 

demonstraram ser a melhor alternativa para obter dados tridimensionais complexos próximos 

ou idênticos ao coral vivo e para produzir formas com diferentes níveis de complexidade e 

resolução, que em processos convencionais seria impossível. Decidiu-se fazer testes de forma 

em pequena escala, utilizando tecnologias de impressão FDM (Fused Deposition Modeling) e 

filamento PLA (ácido polilático) devido à disponibilidade no mercado e ao baixo custo.  

Materiais cerâmicos foram favoráveis nos recifes artificiais estudados, ao promover o 

assentamento de micro-organismos, o transplante de corais e o recrutamento larval. Também 

demonstraram ser duradouros ao longo do tempo e não contaminantes do meio natural. Por 

esta razão, decidiu-se utilizar este tipo de material para o fabrico de substratos de propagação.  

Os corais da classe Scleractina, construtores de recife, expandem o esqueleto calcário ao longo 

dos anos para criar estrutura disponível para o crescimento das colónias de pólipos. Quando são 

afetados por fenómenos antropogénicos morrem, e esses substratos calcários servirão como 

suportes para possíveis novos assentamentos. Por este motivo, decidiu-se incorporar carbonato 

de cálcio na mistura cerâmica para estudar o impacto que pode exercer no fornecimento de 

nutrientes e no processo de crescimento.  

A empresa Fragário do Norte, especializada em propagação de corais e venda de produtos para 

aquariofilia, disponibilizou as suas instalações para realizar os testes experimentais necessários 

para este caso de estudo, assim como também alguns substratos utilizados comercialmente 

para a análise morfológica e química, sendo o ponto de partida deste processo.  

3.3 Plano Experimental propagação de corais 

Em relação ao contexto, foi desenvolvido o seguinte organigrama para estabelecer as etapas do 

projeto com o objetivo de alcançar os objetivos estrategicamente estabelecidos. O plano 

experimental ilustrado na Figura 52, descreve as fases de cada procedimento até a obtenção 

dos resultados finais e da idealização do conceito do recife artificial.  
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Figura 52. Organigrama das etapas experimentais do caso de estudo. 

 

3.3.1 Recolha de amostras de aquário 

De acordo com o material disponibilizado, foram recolhidas cinco amostras de substratos 

utilizados para propagar corais e uma amostra de esqueleto calcário da espécie Acropora 

Desalwii (Figura 53). Todos são utilizados comercialmente validando a sua utilização e resultado. 

As unidades utilizam uma cola epóxi para fixar os corais fragmentados nos substratos no período 

inicial de adaptação. Não se conhece exatamente o impacto que esta cola possa ter na evolução 

do coral. Devido à pequena dimensão, estas placas são utilizadas apenas para espécies 

pequenas, até atingirem o tamanho razoável para serem fragmentadas, propagadas e instaladas 

em substratos de maior dimensão. A expansão horizontal ou vertical depende muitas vezes da 

área disponível no substrato para crescer.   
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Figura 53. Amostras e substratos de propagação de coral fornecidos pela empresa Fragário do Norte. (a) Substrato 
comercial (Oceans Wonders 2017); (b) e (d) Substrato fabricado manualmente, composto por cimento branco e areia 
de coral; (c) Rocha orgânica fabricada por Tropical Marine Centre; (e) Substrato com orifício no centro para fixação 
de corais; (f) Esqueleto de coral Acropora desalwii. 

A figura 53 (b), (d) e (e), são fabricadas pela própria empresa através de misturas de cimento 

branco e areia de coral calcário. Na figura 52 (e), pretendeu-se incorporar uma cavidade interna 

central para melhorar a fixação dos fragmentos. Ao tratar-se de um processo manual e 

considerando uma produção média de 300 vendas de corais fragmentados semanalmente, não 

é viável o tempo dispensado nem o custo comercial, para o fabrico deste tipo de substratos em 

grandes quantidades.  

Todas as unidades passam por um período de cura inicial em água salgada, para eliminar 

qualquer impureza que possa permanecer na superfície e para neutralizar a sua composição. As 

especificações de cada substrato podem ser consultadas na Tabela 19. Os dados obtidos não 

descrevem especificamente a proporção dos elementos químicos nem a composição exata, pelo 

que foi necessário analisar num contexto laboratorial as especificidades mencionadas. 

 
Tabela 19. Especificações dos substratos de propagação. 

Substratos de propagação de coral para análise 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Composição Desconhecida 
(à base de 

carbonato de 
cálcio) 

Cimento 
branco + 

areia de coral 
calcário 

Desconhecido Cimento 
branco + 

areia de coral 
calcário (1 

ano de uso) 

Cimento 
branco + areia 

de coral 
calcário 

Esqueleto 
de 

carbonato 
de cálcio 

Fabricante Oceans 
wonders 

Fragário do 
Norte 

Tropical 
Marine 
Centre 

Fragário do 
Norte 

Fragário do 
Norte 

- 

Duração 
processo de 

cura 

Água salgada 
(2 meses) 

Água salgada 
(2 meses) 

Água salgada 
(2 meses) 

Água salgada 
(2 meses) 

Água salgada (2 
meses) 

- 
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3.3.2 Inspirações morfológicas  

Na possibilidade de explorar relevos, volumes e tramas assim como fenómenos de fissuras, 

rachado e rendas na natureza, trouxe como inspiração o estudo das diferentes texturas da 

superfície ocasionados pela erosão do solo. Cada material e substrato reflete variados tipos de 

padrões dependendo do tipo de erosão a que se vê afetado. As rochas existentes na Terra, estão 

em constante evolução sujeitas à intempérie, que consiste no conjunto de modificações da 

natureza física (desagregação) e química (decomposição) que sofrem. Fatores como o clima, a 

flora e fauna, o tipo de rocha e o tempo de exposição são cruciais para a conformação de relevos 

sobre as superfícies.  

Os solos possuem características e propriedades físico-químicas diferenciadas. Podem ser 

argilosos ou arenosos; vermelhos, amarelos ou cinza-esbranquiçados; ricos ou pobres em 

matéria orgânica; espessos ou rasos; homogéneos ou estruturados, etc…  

Em termos de classificação, os tipos de erosão são definidos conforme o tipo de agente erosivo 

atuante, como a água, o vento e os seres vivos. Os principais tipos são erosão pluvial, erosão 

fluvial, erosão marinha, erosão eólica e erosão glaciar (Messel 1966).  

Neste caso de estudo, foi utilizado esse conceito como uma ferramenta para geração de 

alternativas formais na criação de diferentes texturas selecionadas (Figura 54) para a análise dos 

padrões originados em cada uma das superfícies expostas. Algumas foram adaptadas à escala e 

ao método de fabrico posterior dos substratos pretendidos, pois elementos muito finos podiam 

não ser impressos com a resolução desejada.   

 

Figura 54. Inspirações baseadas na erosão do solo; a) Erosão de rocha (Deneko 2013); b) Crateras da lua (Helen F 
2015); c) Erosão de rocha no deserto (Bootboonneam 2015); d) Textura da areia (Valatka 2010); e) Textura da erosão 
(Mitrsermsarp 2019); f) Erosão na madeira (Supachavinswad 2016); g) Erosão do arenito (Kratochvil 2016); h) Tafoni, 
caverna italiana (Endico 2006); i) Erosão de rocha (Arbyreed 2016). 
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Figura 55. Esboços na incorporação das texturas estudadas. 

As texturas foram consideradas para a criação dos modelos tridimensionais (Figura 56) através 

do software de Autodesk Meshmixer, ideal para a manipulação de modelos para impressão 3D 

e incorporação de elementos orgânicos. Tendo em conta o modelo experimental demonstrado 

na Figura 53 (e), decidiu-se incorporar esta cavidade para evitar a utilização de agentes externos 

de fixação que podem afetar a integridade da espécie ou a contaminação, embora isto signifique 

estabelecer uma métrica de corte na fragmentação para garantir o posicionamento dentro do 

orifício.  

 

 

Figura 56. Modelação 3D de onze formatos desenvolvidos através do software Meshmixer. 
 

As texturas criadas apresentam três tipos de morfologia: linear-circular-granular-aleatória e 

diferenciam-se principalmente na intensidade dos relevos, na escala e na acentuação dos 

orifícios. A partir destes modelos conceituais foram fabricados os primeiros substratos.  

 

3.3.3 Digitalização esqueleto de coral  

Foram exploradas técnicas avançadas de engenharia inversa através da digitalização 3D para 

obter uma réplica digital do esqueleto de coral, com a finalidade de avaliar alternativamente um 

método de conformação morfológica. Devido à elevada complexidade característica das 

espécies construtoras de recifes e dos diferentes estudos analisados no estado da arte que 

aplicaram este procedimento, foi definido como parte do processo, a extração de dados 

tridimensionais digitais da Acropora Desawii (Figura 57).  
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Figura 57. Esqueleto de coral Acropora Desawii. Fotografias de microscópio para visualização dos poros e da textura 
superficial. 

A primeira tentativa foi realizada nas instalações do Laboratório de Desenvolvimento de Produto 

e Serviços da FEUP, Universidade do Porto, utilizando o equipamento Scanner 3D System Sense 

Handheld manual de curta distância (Figura 58).  

O primeiro grande desafio que se evidenciou, foi a dificuldade para reconhecer o objeto em 

questão. O facto de ser branco e possuir inúmeras reentrâncias e sombras ocasionadas pelas 

mesmas, impossibilitou a correta leitura de pontos do esqueleto de coral. Foi necessário incluir 

uma base escura para exercer contraste e delimitar a zona de digitalização com peças vermelhas. 

Os scanners 3D operam com base na linha de visão, pelo que as ramificações do esqueleto 

obstruíram a visão da linha do laser da superfície em determinadas zonas.  

 

Figura 58. Processo de digitalização 3D através do Scanner 3D System Sense Handheld no Laboratório de 
Desenvolvimento de Produto e Serviços, FEUP. 

Após várias tentativas falidas, conseguiu-se um resultado de baixa resolução (Figura 59) 

conseguindo captar o contorno externo e apenas algumas zonas complexas da forma. Devido às 

limitações na captação da profundidade de medição do instrumento, não adequada para 

estruturas de morfologia complexa (Chengmin, Mengnan, e Tao 2018), o mapeamento foi 

limitado e não permitiu reconstruir completamente o modelo. A ausência de vários pontos não 

digitalizados, impossibilitou o pós-processamento digital do arquivo obtido.  
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Figura 59. Modelo 3D obtido com baixa resolução e com zonas não digitalizadas. Visualização através do software 3D 
Building. 

Posteriormente, decidiu-se utilizar tecnologias mais sofisticadas com a esperança de obter uma 

melhor resolução da textura e da conformação do coral. Foi utilizado um dispositivo ótico de 

digitalização 3D ATOS Triple Scan, no laboratório disponibilizado pelo Instituto de Ciência e 

Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Indústria (INEGI) da Universidade do Porto 

(Figura 60). Os padrões de digitalização deste equipamento são projetados na superfície do 

objeto e são gravados por duas câmaras, com base no princípio de câmara estéreo. Juntamente 

com as duas camaras, a unidade de projeção opera com o princípio de tripla varredura.  

Para facilitar à capacidade de medição na superfície, foi aplicado o revestimento da um spray de 

micropartículas (Yang et al. 2019) para reduzir a reflexão e refração indesejada e permitir uma 

melhoria nas condições do mapeamento. A principal desvantagem neste processo, foi o 

prolongado tempo de preparação e digitalização que requer o instrumento para obter os dados 

tridimensionais.  

 

 

Figura 60. Processo de digitalização 3D através do Scanner ATOS Triple Scan no INEGI, FEUP. 

Os primeiros resultados da digitalização da zona frontal do coral, foram relativamente 

superiores em relação ao nível de resolução, em comparação com o processo anterior. No 

entanto, existiram zonas onde o laser não conseguiu reconstruir o modelo corretamente, 
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deixando inúmeros espaçamentos entre as superfícies (Figura 61). Decidiu-se acabar com 

procedimento devido ao prolongado tempo de execução e porque os resultados preliminares 

não cumpriram as expectativas previstas.  

 

Figura 61. Modelo 3D obtido com uma resolução maior, mas e com zonas não digitalizadas. Visualização através do 
software 3D Building. 

 

3.3.4 Impressão 3D   

Considerando que o assentamento de micro-organismos e corais é mais favorável em estruturas 

complexas texturizadas, de que em superfícies lisas (Carleton e Sammarco 1987), optou-se por 

utilizar tecnologias de impressão 3D devido à disponibilidade do equipamento, ao baixo custo 

da matéria-prima e a facilidade para modificar o modelo digital as vezes necessárias para 

reimprimir novamente o objeto.  

O fabrico dos substratos foi realizado através do processo FDM, utilizando filamento de PLA com 

1.75 mm de diâmetro (BQ 2013). Foram fabricadas onze unidades (Figura 62), compostas por 

nove texturizadas e duas lisas (estas ultimas como referente de comparação) utilizando uma 

impressora Witbox 2 da empresa espanhola BQ (Witbox 2 2013). Os parâmetros de impressão 

estão indicados na Tabela 20. 

Tabela 20. Parâmetros de impressão para o fabrico das amostras. 

Parâmetros de impressão Valor 

Diâmetro do bocal (nozzle) 
[mm] 

0.40 

Altura de camada [mm] 0.10 

Espaçamento entre o material 
depositado [mm] 

0.30 

Espessura de parede [mm] 0.80 

Linhas de contorno 3 

Densidade do preenchimento 
[%] 

40 

Temperatura de extrusão [°C] 215 

Velocidade de impressão 
[mm/s] 

60 

 



60 
 

Para obter melhor nível de detalhes nas texturas criadas, pode-se considerar como processo de 

fabrico alternativo a estereolitografia (SLA). Para este caso de estudo, não justificou recorrer a 

essa opção porque o relevo foi captado com os detalhes esperados.  

 

Figura 62. Impressão 3D em PLA de onze substratos com variações de textura superficial. 
 

 

Figura 63. Detalhes das peças impressas. 

Devido à dificuldade em conseguir replicar corretamente o coral (Figura 57) mediante o 

processo de digitalização 3D. Decidiu-se utilizar um modelo 3D disponível na biblioteca gratuita 

de Thingiverse (plataforma de partilha de modelos tridimensionais para impressão 3D) do coral 

Pocillipora Verrucosa desenvolvido por (Artaud 2019), para realizar testes experimentais com 

morfologias mais próximas à realidade destas espécies (Figura 64).  

A peça foi impressa com o filamento MoldLay (Parthy 2015) (material com propriedades 

similares à cera), com o objetivo de realizar experiências simultâneas de conformação 

alternativa. Este material permite imprimir objetos para a fundição por cera perdida. 
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Figura 64. Impressão 3D em filamento Moldlay e PLA. 

 

3.3.5 Análise composição química  

Estudou-se a morfologia e composição química do substrato de amostra especificado na figura 

53 (a). As restantes amostras não foram analisadas nesta primeira fase do trabalho. O trabalho 

foi realizado no Centro de Materiais da Universidade do Porto (CEMUP 2020), utilizando um 

microscópio eletrónico de varrimento ambiental de alta resolução (Schottky) com microanálise 

por raios-X e análise de padrões de difração de eletrões retrodifundidos (FEI Quanta 400FEG 

ESEM /EDAX Genesis X4M). 

 

 

Figura 65. Análise da matriz da placa cerâmica. 
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O objetivo deste procedimento, foi analisar as partículas e identificar os elementos químicos do 

substrato utilizado comercialmente para selecionar os materiais para o fabrico das novas 

unidades. 

A análise da matriz revelou a presença de partículas finas na ordem de 2 μm (Figura 66 (a)) ricas 

em cálcio (Ca), provavelmente de carbonato de cálcio (CaCO3), contendo Mg, Na e Si. A figura 

66 (b) e (c) mostra, partículas dispersas de maiores dimensões (cerca de 10 μm), cujo espectro 

de difração de raios X revelou elevada % de Si, Figura 67 (b). Sugere serem partículas de quartzo 

que por ventura podem ter algum feldspato.  

O espectro global da matriz revelou a existência maioritária de Ca e Si, e vestígios de Mg e Na 

(considerando que o substrato foi curado por um período de um mês na água salgada do mar, 

pensa-se que o sódio possa estar relacionado com a proveniência da água do mar), Al, S e K 

(Figura 67 (a)). 

 (a) (b) (c) 

Figura 66. Imagens das partículas do substrato. (a) morfologia geral, indicou a presença de partículas muito finas e 
outras partículas isoladas de maior dimensão; (b) e (c) partículas de maiores dimensões (cerca de 100 – 200 μm) 
dispersas na matriz. 

 

 

 (a) (b) 

Figura 67. Espectro de difração de raios-X da análise das partículas; (a) Elevada concentração de cálcio e silício; (b) 
partícula rica em silício e valores menores de Ca (CEMUP, 2020). 

Deve-se referir que esta foi uma análise muito simples, mas que permitiu tirar algumas 

indicações para as fases subsequentes, nomeadamente a utilização de partículas de quartzo 

misturadas com carbonato de cálcio (granulometria fina) utilizando um ligante cimentício.  
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3.3.6 Caracterização de materiais  

3.3.6.1 Cimento CEM II B-L 

Embora o Cimento Portland Comum (OPC) possa ter até 5% por calcário, para fins estruturais o 

Cimento Calcário Portland (PLC), contém entre 6% e 20% de calcário (Shaker, Rashad, e Allam 

2018). A norma europeia identifica quatro tipos de CLP, nomeadamente: II/A-L e II/A-LL 

contendo 6 – 20% de calcário e II/B-L e II/B-LL contendo de 21 -35% de calcário (BS-EN197-1 

2000) sendo o II/B-L o selecionado para ser utilizado como ligante para esta investigação. 

O critério de seleção do CEM II B-L para este caso de estudo, foi o da sua aplicação frequente e 

a disponibilidade significativa no mercado.  

Tabela 21. Composição química de CEM II (B-L). 

CEM II (B-L) composição química (% em peso) 

CaO 60.78 

SiO2 17.82 

Al2O3 3.29 

Fe2O3 2.55 

MgO 1.61 

SO3 2.52 

K2O 0.28 

Na2O 0.16 

Cl 0.05 

IR1 1.10 

LOI2 1.40 

3.3.6.2 Calcário Creme Fátima 

A quantidade de resíduos que resulta da exploração de rochas ornamentais em Portugal pode 

variar entre os 80-90% do total do material extraído (Oliveira 2015). Um conjunto de fatores que 

desvalorizam a pedra, levam ao desaproveitamento de blocos por não serem adequados para a 

sua transformação ou utilização como rocha ornamental. 

Das principais tipologias de pedra natural exploradas no território nacional, encontram-se, os 

granitos, mármores, calcário e xistos, tendo-se optado por estudar os calcários, optou-se por 

estudar os calcários, devido às suas características físico-química e à composição mineralógica 

que os definem como litótipos, apresentando uma maior aproximação aos substratos analisados 

na Figura 53. 

Considerando que Portugal tem uma tradição ancestral na exploração da pedra, com um vasto 

número de recursos no país (Carvalho 2015), foram aproveitados resíduos da exploração de uma 

pedreira de calcário da zona de Fátima, localizada no distrito de Santarém (Creme Fátima 2016). 

As amostras estudadas foram disponibilizadas pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG) em pequenos blocos de 240 x 90 x 60 mm (Figura 68). A composição química do calcário 

é apresentada na Tabela 22.  

 
1 Insoluble Residue (IR), (ASTM C150 / C150-20 2020). 
2 Loss on ignition (LOI) (AASHTO T 105 and ASTM C 114 2016).  
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Figura 68. Pequenos blocos do calcário “Creme Fátima” de 240 x 90 x 60 mm, disponibilizados pelo LNEG. 
 

Tabela 22. Composição química do calcário Creme Fátima. 

Creme Fátima composição química (% em peso) 

SiO2 < 0.86 

Al2O3 < 0.22 

(Fe2O3) 0.04 

MO < 0.02 

CaO 55.68 

MgO 0.37 

Na2O < 0.20 

K2O < 0.03 

TiO2 < 0.04 

P2O5 < 0.03 

LOI3 43.92 

 

Tendo em conta os resultados obtidos nas análises no CEMUP, procurou-se transformar os 

blocos até se obter no final um pó fino consistente. Em primeiro lugar, utilizou-se um martelo 

convencional para fragmentar a amostra e reduzir o tamanho em fragmentos irregulares (Figura 

69 (a)). Em seguida, introduziu-se o material fragmentado num britador de maxilas (Figura 69 

(b)) para reduzir ainda mais a dimensão dos fragmentos e estes serem compatíveis em 

dimensão, com a introdução do novo material num moinho de martelos.  

 
3 Loss on ignition (LOI) (AASHTO T 105 and ASTM C 114 2016). 
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 (a) (b) (c) 

Figura 69. Segmentação do bloco calcário Creme Fátima. (a) Fragmentação da amostra utilizando um martelo 
convencional; (b) Utilização do britador de maxilas; (c) Obtenção do material irregular fragmentado. 

Uma vez segmentado o material em troços mais pequenos, este foi introduzido num moinho de 

martelos de impacto SK100 da RETSCH, destinado à moagem de materiais moles e semiduros 

(Figura 70). Este equipamento contém malhas metálicas de crivagem no seu interior para definir 

o calibre do grão de processamento. Para este estudo foram utilizadas duas malhas, 

nomeadamente 4mm e outra 8 mm de diâmetro, para a moagem do material (Figura 71). 

Inicialmente foi utilizada a malha de 4 mm de diâmetro, mas devida à característica semidura 

da amostra, o resultado foi fino demais. Por esta razão, utilizou-se a malha de crivagem de 8 mm 

com a finalidade de separar as partículas obtidas e ter granulometrias de maior e menor 

dimensão no processo seguinte.  

     

 (a) (b) (c) 

Figura 70. Moagem do material calcário. (a) Introdução do material segmentado e irregular no moinho de martelos 
SK100; (b) Obtenção do pó fino processado; (c) Granulometria obtida abaixo de 8 mm. 
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Figura 71. Malhas metálicas de crivagem de 8 mm de diâmetro (esquerda) e de 4 mm de diâmetro (direita). 

Finalmente, foi utilizado um agitador de peneiros para obter uma crivagem a 0.075 mm para as 

seleções pretendidas do material pétreo (Figura 72). Cabe mencionar que o processo foi 

repetido para outros dois calcários fornecidos pelo LNEG: calcário Cabeça de Veada e Moca 

Creme, com a intenção de comparar a influência da composição de três calcários ligeiramente 

diferentes. No entanto, devido à disponibilidade de espaço da empresa para realizar os testes 

experimentais no aquário, apenas se utilizou o calcário Creme Fátima, reduzindo-se o número 

final de amostras criadas.  

O material foi dividido em dois grupos: Calcário Creme Fátima acima de 0.075 mm (partículas 

entre 0.075 mm até 8 mm de diâmetro) e abaixo de 0.075 mm. 

 

   

 (a) (b)  

Figura 72. Processo de peneiramento do material calcário. (a) Agitador de peneiros; (b) Amostras com 
granulometria baixo os 0.075 mm e acima de 0.075 mm. 
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3.3.6.3 Caracterização da mistura criada 

Inicialmente planeou-se utilizar apenas o material calcário para o fabrico dos substratos, mas as 

amostras obtidas eram muito frágeis, desfaziam-se com o toque (Figura 73). 

 

Figura 73. Teste experimental utilizando apenas material calcário para a criação do substrato, resultando em peças 
frágeis. 

Optou-se então, pela integração de um ligante PLC convencional de fácil acesso para evitar a 

rutura. A designação de ligante relaciona-se com a propriedade para conseguir aglomerar uma 

proporção de diferentes materiais, normalmente, inertes (Flores e Brito 2003). Por conseguinte, 

a consistência da mistura, maioritariamente com granulometrias abaixo dos 70 μm, também 

revelou fragilidade estrutural durante o manuseamento. Esta primeira aproximação, 

demonstrou a necessidade de selecionar outras granulometrias de calcário entre os 150 μm – 

850 μm em conjunto com partículas de maior dimensão: 1. Material calcário >1000 μm; 2. 

Quartzo fragmentado >1000 μm; e 3. Areia de aquário em fragmentos entre os 4000 μm a 5000 

μm utilizada nos aquários para fins decorativos (composta por aragonite natural de origem 

fóssil). 

Nas tabelas 23 e 24 estão registados os oito grupos criados com as respetivas proporções 

(percentagens) de cada material. 

Numa primeira fase, os grupos A, B e C foram colocados no aquário em março de 2020, com o 

objetivo de analisar e validar a influência da geometria e dos materiais utilizados (calcário, 

cimento, areia de coral e quartzo); Numa segunda fase, os grupos D, E e F foram colocados em 

abril de 2020 com a finalidade de comprovar se o carbonato de cálcio realmente estimula o 

crescimento acelerado dos corais (foram implementadas duas placas compostas apenas por 

cimento e outras duas com carbonato de cálcio e cimento). O grupo F corresponde ao substrato 

comercial (Oceans Wonders 2017), colocados além das outras amostras fabricadas como 

referência validada para a análise da evolução do crescimento dos corais. Numa terceira fase, 

foram instalados, em junho, os grupos G e H. Este último grupo foi implementado com outras 

espécies de coral da subclasse Octorallia, com o objetivo de validar a composição química com 

gorgónias (espécies com comportamento similar às gorgónias de água fria). 
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Tabela 23. Grupos correspondentes às amostras criadas. 

 

Tabela 24. Composição dos diferentes grupos em valores aproximados de percentagem. 

 

3.3.7 Processo de fabrico dos substratos 

No início, foram projetadas onze placas texturadas (Figura 56), com a possibilidade de incorporar 

variadas texturas na a superfície, respetivamente: linear, circular, granular e aleatória, para 

analisar o comportamento das espécies em cada uma delas. No entanto, devido à pequena 

escala dimensional dos relevos e a viabilidade de reproduzir algumas texturas no processo de 

vazamento, apenas seis amostras foram selecionadas (Figura 77), incluindo uma lisa como 

referência comparativa.  

Na sequência dos trabalhos realizados, procedeu-se à criação de um molde de silicone 

translúcido vulcanizado à temperatura ambiente. Foi misturado silicone e o catalisador para o 

vazamento sobre os seis modelos impressos em 3D, colocados numa caixa de madeira. Após 24 

horas à temperatura ambiente procedeu-se à desmoldação. Para acelerar o processo de 

produção, foram fabricados dois moldes de silicone.  

 

 Grupos Composição 
Fa

se
1

 

A Calcário Creme Fátima 150 μm - 850 μm, Calcário Creme Fátima > 1000 μm e 

CEM II B-L 

B Calcário Creme Fátima < 70 μm, CEM II B-L e areia de aquário  

C Calcário Creme Fátima < 70 μm, CEM II B-L e quartzo 

Fa
se

 2
 D Calcário Creme Fátima 150 μm – 850 μm, > 1000 μm e CEM II B-L 

E CEM II B-L e quartzo 

F Substrato comercial  (Oceans Wonders 2017) 

Fa
se

 3
 G Calcário Creme Fátima 150 μm – 850 μm e 1000 μm e CEM II B-L 

H CEM II B-L 

Proporções utilizadas (% em peso) 

Grupo Creme 
Fátima 

< 70 μm 

Creme Fátima 
150 μm-
850μm 

Creme 
Fátima 

> 1000 μm 

CEM II 
(B-L) 

Água Quartzo Areia de 
aquário 

A - 30,2 45,2 15 9,6 - - 

B 45,1 - - 15 9,6 - 30,1 

C 45,1 - - 15 9,6 30,2 - 

D - 30,2 45,2 15 9,6 - - 

E - - - 18,6 11,1 69,7 - 

G - 30,2 45,2 15 9,6 - - 

H - - - 78,9 21,1 - - 
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Figura 74. Esboço de planificação para criação do molde e o processo de vazamento. 

 

Figura 75. Molde de silicone para produzir seis substratos simultaneamente. 
 

As argamassas cerâmicas dos diferentes grupos foram misturadas manualmente durante 

aproximadamente, 5 minutos num recipiente descartável, para obter um agregado homogéneo 

(Figura 76 (a)). Posteriormente, foi incorporada lentamente a água, enquanto se continuava a 

mexer até se obter uma consistência espessa (excesso de água provoca a formação de bolhas 

de ar), por mais 3 minutos. Para facilitar a extração dos substratos, foi aplicado um spray 

desmoldante Domax sobre a superfície. A barbotina foi vazada nos moldes de silicone e 

aguardou-se o seu endurecimento durante 24 horas à temperatura ambiente para serem 

desmoldadas (Figura 76 (b)). As texturas detalhadas de cada amostra foram reproduzidas 

corretamente (Figura 75). Uma das amostras não possui o orifício central (Figura 77), para 

utilizar a cola epoxídica como método de fixação, da mesma maneira que no substrato 

comercial.  
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 (a) (b) 

Figura 76. Agregado cerâmico (a) Preparação das misturas segundo as proporções estabelecidas. (b) Vazamento do 
agregado nos moldes de silicone. 

 

Figura 77. Seis substratos extraídos do molde de silicone. 

Devido ao espaço disponível no aquário e às semelhanças entre algumas amostras, foram 

selecionadas apenas quatro unidades para o teste experimental (ver seleção final na Figura 78), 

classificados de acordo com a sua composição química e relevo superficial, daqui em diante 

referidos como: 1. Liso; 2. Textura Linhas; 3. Textura Crateras; e 4. Textura Cérebro; para facilitar 

a descrição e identificação.  
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Figura 78. Substratos selecionados para o teste experimental. 

Paralelamente ao fabrico dos substratos foi criado um molde de silicone com o mesmo 

procedimento anteriormente explicado para obter a forma do coral impresso (Figura 79). Mas 

devido à complexidade morfológica da espécie e à quantidade de ramificações em diferentes 

ângulos, foi impossível retirar a peça sem danificar o molde.  

 

Figura 79. Tentativa inválida na criação de molde silicone e que não permitiu extrair a peça impressa 
correspondente à Figura 53. 

 

3.3.8 Caracterização do aquário e das espécies de corais selecionadas  

Na fase de implementação, foram colocadas as amostras devidamente nomeadas num aquário 

de água tropical disponibilizado pela empresa Fragário do Norte (localizada em Santa Maria da 

Feira, Portugal). O aquário (Figura 80) de sistema fechado tem capacidade de 1000l, mantém a 

temperatura da água a 25 °C, sendo dedicado para espécies tropicais entre os quais se 

encontram invertebrados, peixes, corais, algas e esponjas que convivem num mesmo 

ecossistema. Para garantir a absorção dos nutrientes em equilíbrio, o aquário mantém os 

parâmetros da água nos seguintes valores: cálcio 440 ppm; magnésio 1300 ppm; kH 7 (dureza 

carbonatada da água). Os substratos foram colocados organizados por grupos em duas filas 

próximos ao vidro para facilitar o monitoramento semanal.  
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Figura 80. Aquário de água tropical onde foram implementadas as amostras (Fragário do Norte 2005). 

O critério de seleção das espécies (Figura 81), basou-se principalmente na taxa de crescimento 

mais rápida em cativeiro, optando por escolher corais SPS da ordem Scleractina (formadores de 

esqueleto calcário): Montipora Confusa (Nemenzo 1967), Montipora Undata (Bernard 1897), e 

Montipora Danae (Edwards e Haime 1851); e uma espécie de coral mole da ordem Alcyonacea: 

Gorgonia Eunicea (Ellis e Solanger 1786), selecionada pela similitude no comportamento e 

crescimento com espécies de gorgónias de águas frias da costa portuguesa (Figura 82). 

 

     

 (a) (b) (c) 

Figura 81.Espécies de corais SPS selecionados. (a) Montipora Confusa (C. Veron 2002); (b) Montipora Undata 
(Steene 2002); (c) Montipora Danae (Stafford-Smith 2000). 

 

 

Figura 82. Gorgonia Eunicea, espécie de coral mole selecionado pela similitude no crescimento, com espécies da 
costa portuguesa (Rauch e Phillipp 2019). 
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3.3.9 Implementação no aquário 

Os corais podem ser reproduzidos sexualmente, liberando um grande número de óvulos e 

espermatozoides na água para distribuí-los ao redor ou assexuadamente, através da 

fragmentação (John Edward Norwood Veron 1995). Para este caso de estudo, foi utilizado o 

método de propagação assexuada. As espécies selecionadas foram segmentadas em unidades 

de aproximadamente 10 x 18 x 8 mm3 para serem introduzidas e fixadas nas cavidades centrais 

no centro de cada substrato (Figura 83 (c)). Na amostra que carece deste orifício, utilizou-se cola 

epoxídica para a fixação da espécie.  

      

 (a) (b) (c) 

Figura 83. Método de propagação assexuada do coral Montipora Danae; (a) Corte transversal através de serra elétrica; 
(b) Esqueleto calcário interno do coral fragmentado; (c) Os segmentos do coral são introduzidos e fixados nas 
cavidades de cada substrato. 

 

 

Figura 84. Fragmentação de coral Gorgonia Eunicea. 

Cada grupo foi organizado e posicionado no aquário em função dos substratos e da espécie de 

coral que possuía. Essa estruturação está apresentada na Tabela 25.  
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Tabela 25. Espécies de corais selecionadas para cada grupo. 

Grupos Classificação das amostras segundo à superfície texturizada   

 Lisa (1) Textura  
Linhas (2) 

Textura 
Crateras (3) 

Textura 
Cérebro (4)  

Substrato 
comercial 
validado 

A M.Confusa M.Undata M.Undata M.  Danae - 

B M.Confusa M.Undata M.Undata M.  Danae - 

C M.Confusa M.Undata M.Undata M.  Danae - 

D M.  Danae M. Danae - - - 

E  M.  Danae M.  Danae - - - 

F - - - - M.  Danae 

G  G. Euricea G. Euricea   

H  G. Euricea G. Euricea   

 

 

Figura 85. Implementação dos grupos A, B e C correspondente a fase 1; grupos D, E e F correspondem a fase 2. As 
amostras situadas entre o grupo A e o grupo D, não pertencem a este estudo. 

 

 

Figura 86. Organização dos grupos H e G pertencentes à fase de implementação 3. 
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3.3.10 Evolução de crescimento das espécies  

Os substratos foram monitorados semanalmente mediante registo fotográfico e observação 

para avaliar a evolução do crescimento da Alga Coralina Crostosa (ACC) e da expansão dos corais 

sobre o substrato. Na primeira fase, o estudo demonstrou que nas três primeiras semanas, os 

corais transplantados passaram por uma fase de adaptação, sem claras evidências de evolução. 

Desde o primeiro dia da implantação, os substratos atraíram a atenção dos peixes (constatado 

pela permanente interação com as amostras). As espécies identificadas foram: pseudanthias 

parvirostris; chelmon rostratus; paracanthurus hepatus SM e pseudanthias parvirostris; e alguns 

invertebrados, como o strombus luhanus (Linnaeus 1758b), que mostrou uma tendência para 

permanecer no substrato (1) do grupo B. Esta espécie alimenta-se de resíduos microrgânicos 

que ficam depositados preferentemente no solo de areia do aquário (Higham 2014), pelo que a 

sua função de limpeza e presença constante nesse substrato pode revelar um dos motivos da 

ausência de ACC nas semanas seguintes. 

A partir da terceira semana de monitoramento, a ACC começou a cobrir os substratos, um 

indicador positivo para promover o assentamento do coral e a propagação do esqueleto 

calcário. Durante esta semana, os substratos (2), (3) e (4) do grupo C (Figura 87), demonstraram 

uma maior presença da ACC, cobrindo uma área maior da superfície, o que revela que as 

amostras compostas de Creme Fátima abaixo de 70 μm, quartzo e CEM II B-L permitiram o 

crescimento mais rápido de ACC do que as outras amostras. Os grupos A e B também 

evidenciaram a presença da alga coralina, mas em menor quantidade.  

A partir da quarta semana, as amostras (1) dos grupos B e C apresentaram uma diferença notável 

na sua cobertura por biofilme coralino, revelando que as superfícies lisas interferem no 

crescimento e propagação da ACC. Até esta semana, o substrato (2) de todos os grupos (cuja 

textura é mais acentuada) apresentaram uma evolução favorável, validando o princípio de que 

enquanto maior for a complexidade da superfície, maior será a propagação da ACC e 

subsequente o crescimento do coral.  

Entre a quinta e a nona semana, a Montipora Danae apresentou maior taxa de incrustação 

(Figura 88) e expansão nos substratos (4) nos grupos A, B e C, revelando que entre as 4 espécies 

de corais utilizadas neste estudo, foi a que demonstrou maior crescimento (Figura 89). Na 

décima semana, todas as espécies apresentaram algum crescimento, bem como a cobertura da 

alga coralina, com exceção do substrato (1) do grupo B. 
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Figura 87. Primeira fase de implementação. Evolução desde semana 1-6 das espécies de corais selecionadas e da 
expansão da ACC dos grupos A, B e C. 
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Figura 88. Primeira fase de implementação. Evolução desde semana 7-12 das espécies de corais selecionadas e da 
expansão da ACC dos grupos A, B e C. 
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Figura 89. Semana 12, Montipora Danae apresentou maior evolução de crescimento. 

  

Figura 90. Crescimento do coral no substrato. 

Numa segunda fase, para validar o impacto da composição do calcário como fonte de nutrientes 

para o crescimento de corais e ACC, foram introduzidos os grupos: D, composto calcário Creme 

Fátima entre 150 μm – 850 μm + calcário Creme Fátima 1000 μm + CEM II B-L; grupo E, composto 

apenas por cimento e quartzo; e grupo F, de substrato de coral (Oceans Wonders 2017), para 

comparar a interferência entre a presença/ausência de carbonato de cálcio na expansão das 

espécies (Figura 91). 

Durante as duas primeiras semanas, o processo repete os padrões obtidos no estudo 

previamente descrito. Os corais ficam submetidos a um processo de adaptação inicial, onde não 

é possível evidenciar nem formação de alga coralina nem crescimento do coral. A partir da 

terceira semana, a ACC começou a aparecer na superfície dos substratos, com maior presença 

no grupo D (composto por carbonato de cálcio) do que no grupo E (composto apenas por 

cimento Portland). Na quarta semana, já é notória a predominância de cobertura de biofilme 

coralino no grupo D. Este resultado preliminar pode ser um parâmetro importante para avaliar 
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a eficácia da composição do carbonato de cálcio durante a fase de crescimento das algas 

coralinas.  

Cabe mencionar que a partir da quarta semana, o grupo E sofreu uma alteração na quantidade 

de amostras instaladas inicialmente. Um cliente da empresa mostrou-se interessado pela 

adquisição das duas placas compostas apenas por cimento branco, tendo sido vendidas por um 

funcionário que desconhecia este estudo. Pelo que o número total de amostras viu-se reduzida 

a duas unidades, e foram incorporadas outras duas no grupo F (correspondente aos substratos 

comerciais validados). 

 

Figura 91. Segunda Fase de implementação e monitoramento semanal, compreende os grupos D, E e F. 
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Numa terceira fase (Figura 92), foram fragmentadas quatro ramificações da Gorgónia Eunicea 

de aproximadamente 10cm de comprimento, para serem fixadas nos substratos do grupo G, 

composto por calcário Creme Fátima 150 μm – 850 μm + Creme Fátima >1000 μm + CEM II B-L 

e do Grupo H, composto apenas por CEM II B-L. Considera-se que o formato dos substratos não 

é o mais adequado para esta espécie devido ao crescimento ramificado e fino e ao ser um coral 

mole. Mas decidiu-se fazer o teste para avaliar a influência da composição química nestas 

espécies. Para a fixação dos fragmentos, foi aplicada a cola epoxídica Milliput (Milliput 1970), 

cuja consistência é uma massa pastosa moldável que permite uma melhor aderência para as 

finas e compridas ramificações.  

Nas primeiras três semanas, ainda não foi possível evidenciar formação de alga coralina nem 

crescimento do coral. No entanto, na segunda semana já foi possível evidenciar como os pólipos 

se estenderam (comportamento habitual neste tipo de corais, para se alimentarem de partículas 

suspensas na água).  

 

Figura 92. Terceira fase de implementação. Evolução semanal Gorgonia Eunicea. 
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3.4 Projeto recife artificial  

A partir dos estudos realizados e das referências consideradas no estado da arte, foram 

desenvolvidos dois conceitos diferentes inspirados nos elementos da natureza, dos quais, um 

deles foi selecionado para a idealização de uma estrutura de recife artificial.  

As características integradas visam fornecer uma superfície de assentamento para corais 

transplantados, protege-los de eventuais fatores externos como a fragmentação ocasionada 

pela pesca por arrasto, proporcionar refúgio para outras espécies, incentivar a biodiversidade 

marinha, e promover a criação de uma estrutura não invasiva com o entorno natural.  

3.4.1 Desenvolvimento do conceito 

Equilíbrio da natureza 

Para além do significado espiritual e cultural da cultura japonesa, as árvores desempenham um 

papel fundamental nos jardins e paisagens. A partir da inspiração obtida dos tradicionais jardins 

japoneses que se destacam pela sua configuração escultórica e harmónica, revelou uma técnica 

asiática milenar de poda de árvores, chamada Niwaki ou também conhecida como macro bonsai 

(Niwaki 2017). Esta prática obedece regras rígidas quanto à distribuição das ramificações em 

relação à altura da árvore e ao tronco. O elemento essencial desta técnica é a utilização de 

elementos altamente assimétricos, mas, muito bem equilibrados (Figura 93 (a) e (b)). 

O mesmo princípio foi encontrado na arte de meditação chamada “Art of balancing” (Arte e 

Decorativas 2019) que utiliza o empilhamento de pedras para estabelecer o equilíbrio através 

da utilização de vários elementos de diferentes formatos e densidade (Figura 93. (c)).  

 

Figura 93. Inspiração baseada no equilíbrio da natureza. (a) Cuspidata Niwaki (Architectural Plants 1990); (b) Jardim 
japonês formado por árvores Niwaki (GmbH 2020); (c) Arte de meditação, equilíbrio de pedras (Filonenko 2019). 

Esta configuração morfológica permitiu extrapolar o conceito do equilíbrio estrutural para o 

recife artificial mediante a distribuição dos elementos utilizados. A Figura 94 apresenta diversos 

formatos desenvolvidos na pesquisa preliminar. 
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Figura 94. Esboços do desenvolvimento do conceito. 

A partir das diferentes variações obtidas, optou-se por desenvolver uma estrutura de morfologia 

orgânica que distribui e harmoniza seis elementos elipsoides formando diferentes níveis de 

assentamento e refúgio para as espécies. A sua conformação mais alargada na zona superior, 

permite evitar o deterioro de corais por fragmentação ocasionada por redes ou armadilhas de 

pesca e protege-los nas zonas inferiores. Os diferentes túneis e cavidades na superfície, para 

além de permitir o passo da luz para as zonas mais baixas, promove a interação entre as espécies 

e a estrutura (Figura 95).  

 

 

Figura 95. Elaboração da proposta estrutural baseada no equilíbrio da natureza. 
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Ramificações como método construtivo 

Nas inspirações da Figura 96, a espécie Dracaena Draco produz uma ampla copa circular 

sustenida pelas ramificações entrelaçadas provenientes do tronco da árvore, outorgando 

estabilidade e longevidade estrutural. O entrelaçamento característico desta espécie, foi 

incorporado na superfície da estrutura do recife de coral, para promover a criação de micro-

habitat com cavidades de diferentes formatos para corais e invertebrados. 

A inspiração obtida do Jardim Marina Bay, baseia-se principalmente na utilização de vários 

elementos que conformam uma comunidade, neste caso, que criam o jardim (Moura 2017). O 

complexo, fez parte da estratégia do governo para transformar o país de “cidade-jardim” em 

“cidade num jardim”. O objetivo é aumentar a qualidade de vida mediante a introdução de mais 

espaços verdes na cidade. Da mesma maneira, este conceito que provêm da forma das árvores, 

poderia ser aplicado para povoar zonas no oceano com o objetivo de restaurar e promover o 

recrutamento de novas comunidades de espécies.  

 

Figura 96. Inspiração baseada nas ramificações como método construtivo. (a) Dracaena Draco mais conhecida como 
árvore-dragão; (b) Jardim Marina Bay, Singapura (Rasko 2013). 

Na figura 97, apresenta as diferentes formas desenvolvidas para a criação do modelo estrutural 

do recife artificial.  

 

Figura 97. Esboços do desenvolvimento do conceito. 

A partir dos variados formatos explorados, foi projetada uma morfologia orgânica baseada numa 

abertura cónica acrescente (que visa proteger as zonas inferiores) composta por um contorno 
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superior irregular (Figura 98). Ao duplicar esta abertura num tamanho inferior, foi possível criar 

diferentes níveis de assentamento que podem ser utilizados em conjunto ou de maneira 

independente, através de três versões estruturais e dimensionais diferentes. O conceito 

também visa fornecer zonas de refúgio para outras espécies através da integração de túneis. 

 

Figura 98. Elaboração da proposta estrutural baseada nas ramificações como método construtivo. 

 

3.4.2 Criação do modelo tridimensional  

O desenvolvimento da estrutura foi cuidadosamente dimensionado, com três versões 

diferentes, conforme detalhado nos desenhos técnicos do ANEXO A.  

O procedimento para a construção do modelo tridimensional utilizou três softwares 

paramétricos, para cada uma das fases de conformação: Criação do contorno estrutural e 

dimensionamento; Edição de superfícies e polígonos; e Incorporação de texturas e túneis. 

Em primeiro lugar, foi utilizado o software Solidworks para a criação da superfície principal 

(Figura 99); A seguir, foram editados os polígonos que conformaram a superfície a través do 

software 3D Studio Max, para outorgar a espessura necessária à peça, evitando o cruzamento 

entre paredes ou zonas que se intersectaram, e para suavizar os contornos (Figura 100); Em 

ultimo lugar, utilizou-se o software MeshMixer para a incorporação das texturas e criação de 

túneis e cavidades (Figura 101).  
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Figura 99. Processo construtivo sistemático para a criação do contorno estrutural e dimensionamento utilizando o 
software Solidworks. (a) Criação das curvas utilizando Splines e dimensionamento geral da estrutura; (b) Projeção da 
curva ao longo do Sketch circular; (c) Criação de planos para aplicar o Lofted/Boss/Base ao longo das curvas; (d) 
Criação da segunda curva irregular para a estrutura inferior; (e) Projeção da segunda curva ao longo do Sketch circular; 
(f) Criação de planos e círculos que direcionaram a trajetória da curva; (g) Aplicação do comando Lofted Boss/Base 
para criar a segunda superfície; (h) Incorporação de duas vigas intersectastes para facilitar a instalação através do 
barco grua; (i) Vista em corte para a visualização do processo anterior. 
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Figura 100. Processo construtivo sistemático para a edição de superfícies e polígonos, utilizando o software 3D Studio 
Max. (a) Importação da superfície no formato stl; (b) Aplicação do modificador Shell, para outorgar a espessura 
requerida; (c) Incorporação da segunda superfície inferior, repetindo o processo anterior; (d) Contornos suavizados 
através do modificador Turbo Smooth. 

 

 

Figura 101. Processo construtivo sistemático para a incorporação de texturas e túneis, utilizando o software 
MeshMixer. (a) Aplicação da textura ramificada entrelaçada mediante o comando Make Pattern; (b) União dos 
elementos através da operação Booleana de adição. 

 

3.4.3 Renderização da imagem 

Uma vez criado o modelo tridimensional, foi aplicada um material e textura de composição 

cimentícia para uma aproximação visual do que seria o resultado final. Também foi projetada a 

possibilidade de estender o conceito nas três versões implementadas, nomeadamente na Figura 

102, 103 e 104, com o objetivo de outorgar complexidade estrutural ao recife artificial. 
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Figura 102. Versão 1, estrutura composta. 

 

 

 
Figura 103. Versão 2, estrutura singular maior. 
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Figura 104. Versão 3, estrutura singular menor. 

É importante realçar que o recife artificial foi idealizado em termos morfológicos e conceituais, 

e que irá sofrer alterações conforme o local onde será implantado e as espécies que se 

pretendem abordar. Como foi estudado nos requisitos no estado da arte, cada estrutura cumpre 

o objetivo em função destes fatores que podem redefinir a sua conformação e composição. 

Dada à complexidade formal projetada, pretende-se o fabrico utilizando tecnologias de 

manufatura aditiva e materiais cerâmicos à base de carbonato de cálcio. A incorporação de 

novos materiais deve ser estudada e analisada conforme as variáveis existentes no oceano para 

garantir a máxima longevidade possível na instalação do recife artificial.  

Para demonstrar a sua aplicação num cenário real, foi realizada uma renderização ilustrativa do 

conceito desenvolvido e instalado no ambiente marinho (Figura 105).   

 

 

Figura 105. Imagem ilustrativa do conceito desenvolvido para a construção do recife artificial. 
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3.4.4 Zonas de potencial implementação 

No contexto dos ecossistemas marinhos, Portugal Continental destaca-se pela diversificada 

biodiversidade submarinha, biológica e geográfica. A costa portuguesa favorece os diferentes 

habitats e espécies que o constituem, devido à sua localização, numa zona de confluência de 

espécies de águas frias do Norte e de espécies provenientes de águas mais quentes do sul 

(Boavida et al. 2013). 

O projeto Deep Reefs (Boavida et al. 2013), realizou um mapeamento de corais na costa 

portuguesa e as descobertas foram surpreendentes. O estudo foi realizado na zona circatorial 

onde a profundidade varia entre os 50 e 200 m, delimitação onde a quantidade de luz solar é 

cada vez mais reduzida. Foram reveladas grandes aglomerações de jardins de corais 

(principalmente corais moles) em forma de arbustos que podem chegar até um metro de altura. 

Estas áreas foram definidas como zonas de potencial propagação e preservação, identificadas 

na Figura 106.  

 

Figura 106. Zonas de potencial implementação de estruturas de recife artificial CCMAR (Boavida et al. 2013). 

As zonas delimitadas em vermelho, coincidem com algumas áreas protegidas pela Rede Natura 

2000 (Rede Natura 2017), de conservação e preservação do ambiente, pelo que pode favorecer 

o interesse na instalação de estruturas artificiais que promovam este objetivo.  

A costa de Algarve também apresenta uma das maiores zonas de instalação de recifes artificiais 

de Europa desde 1900, com inúmeras estruturas e navios submersos que fomentam a 

biodiversidade local ao longo de uma área de 43 km2(J. M. Oliveira 2008). Estes dados permitem 

estabelecer o potencial nacional para este tipo de instalações.  
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IV. CONCLUSÃO 

Ocean, Vchal. 
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4. Conclusão e recomendações futuras 

Neste estudo foi demonstrada a capacidade das tecnologias de impressão 3D FDM para a criação 

de substratos de propagação de corais. Devido à possibilidade de fabricação de morfologias 

complexas, foram incorporados cavidades e relevos para garantir o assentamento de corais e a 

formação da Alga Crustosa Coralina. A impressão 3D forneceu um método inovador de produção 

para a área da ecologia e restauração, permitindo criar protótipos rápidos e de baixo custo, o 

que oferece a possibilidade de reimprimir as vezes necessárias até atingir o objetivo esperado.  

A composição química e o design dos substratos são fatores determinantes para a propagação 

bem-sucedida de corais através do método de reprodução assexuada. Os resultados obtidos 

neste estudo comprovaram a importância de incorporar superfícies texturizadas para o cultivo 

do coral. Isso enfatiza a relevância do processo de design na complexidade estrutural projetada. 

Além disso, uma vez que os substratos ficaram cobertos pelo biofilme marinho, aproximaram-

se maioritariamente à rocha natural, conferindo um valor acrescido ao produto (em comparação 

com o substrato de uso comercial estudado) com a preocupação de implementar elementos 

menos invasivos ao ambiente natural.  

Os resultados do estudo experimental revelaram que o assentamento de ACC foi maior em 

substratos com relevo mais profundo do que nos lisos. Os corais cresceram e cobriram todas as 

unidades, alguns tiveram uma taxa de crescimento mais rápida que outros, o que fornece um 

indicador positivo em relação aos nutrientes fornecidos, compostos principalmente por 

carbonato de cálcio. Este estudo permitiu fornecer resultados favoráveis para implementações 

futuras. Ao mesmo tempo, a utilização, neste trabalho, de resíduos de exploração de calcário 

promoveu a economia circular pelo reaproveitamento do material. Estes indicadores não são 

definitivos devido ao curto período de análise e ao prolongado tempo de crescimento 

requeridos pelos corais para atingir alturas mais altas ou cobrir maiores áreas de incrustação. 

Os testes foram realizados num aquário com mais de 200 espécies, incluindo corais, peixes e 

invertebrados, que habitam o mesmo ecossistema; pelo que existem muitas variáveis que 

podem interferir nos resultados finais definitivos.  

A metodologia sistemática desenvolvida, pode ser replicada, testada e validada com outras 

espécies de corais em cativeiro ou no ecossistema natural do oceano. Será implementado um 

programa experimental em investigações futuras, para novas análises de habitats de corais em 

zonas críticas com altas taxas de mortalidade causadas por fatores antropogénicos, em zonas de 

alto potencial para assentamento larval ou em áreas ecológicas protegidas com monitoramento 

constante para analisar a eficiência do Recife Artificial.  

Todas as espécies de corais possuem requisitos diferentes de assentamento e crescimento, por 

esse motivo é importante identificar e classificar as comunidades de espécies de espécies onde 

o Recife Artificial será instalado para prever o impacto que a estrutura causará no ecossistema.  

Pretende-se continuar este trabalho para expandir o método experimental para uma escala 

maior de corais de água fria, com o objetivo de implementar uma estrutura artificial que 

promova o recrutamento larval, permita o transplante de coral juvenil e aumente o ecossistema 

na costa atlântica. Podem ser integrados novos materiais e processos podem ser integrados para 

melhorar a estabilidade estrutural e a composição química dos nutrientes fornecidos para o 

crescimento das espécies.   

Preconiza-se em trabalhos futuros e desde que a abundância dos dados disponíveis o permita, 

a utilização de técnicas estatísticas no âmbito das metodologias propostas pelo research design, 
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cuja plano e estratégia de investigação permite o controlo da variância dos fatores 

determinantes no crescimento das espécies coralíferas. Os planos construídos nestas 

investigações estabelecem um programa de experiências que procura dar respostas às questões 

formuladas (hipóteses estatísticas formuladas à anteriori) procurando, através de testes de 

Fisher-Snedecor, maximizar a variância sistemática experimental, controlar a variância 

sistemática estranha e minimizar a variância do erro. Em resumo, assumindo que o crescimento 

(em cm) de uma espécie de coral é a variável dependente (variável que importa considerar), 

propõe-se investigar quais e em que medida as variáveis independentes (geometria, textura, 

composição química do substrato assim como espécie de coral, habitat, etc….) são 

estatisticamente relevantes para o crescimento dos corais.  
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Abstract 

Purpose- To prove and qualify the influence of textured surface substrates morphology and chemical 

composition on the growth and propagation of transplanted corals. Use Additive Manufacturing and 

silicone moulds for converting three-dimensional samples into limestone mortar with white Portland 

cement substrates for coral growth. 

Design/methodology/approach- Tiles samples were designed and printed with different geometries and 

textures inspired by nature marine environment. Commercial coral frag tiles were analysed through 

Scanning Electron Microscopy (SEM) to identify the main chemical elements. Raw materials and coral 

species were selected. New base substrates were manufactured and deployed into a closed-circuit 

aquarium to monitor the coral weekly evolution process and analyse the results obtained.  

Findings- Experimental results provided positive statistical parameters for future implementations tests, 

concluding that the intensity of textured surface, interfered favourably in the coralline algae biofilm 

growth. The chemical composition and design of the substrates were determinant factors for successful 

coral propagation. Recesses and cavities mimic the natural rocks aspect and promoted the presence and 

interaction of other species that favour the richness of the ecosystem.  

Originality/value – Additive Manufacturing provided an innovative method of production for ecology 

restoration areas, allowing rapid prototyping of substrates with high complexity morphologies, a critical 

and fundamental attribute to guarantee coral growth and Crustose Coralline Algae. The result of this study 

showed the feasibility of this approach using 3D Printing Technologies. 

Keywords - Additive Manufacturing – Design – Coral Propagation- Artificial Reef– Limestone Substrates – 

Portland Cement Mortar 

Paper Type Research paper 

1. Introduction  

Coral Reefs (CR) are among the most fragile, complex and essential ecosystems in the live species of the 

oceans (Green et al. 2017). The accelerated disappearance of the cnidarians species (Freitas, Oliveira, e 

Kikuchi 2012) is mainly due to anthropogenic facts (Ove Hoegh-Guldberg et al. 2017), which deplete the 

coral structure and the entire community involved (Ebersole 2001; Spieler, Gilliam, e Sherman 2001).  
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Corals have an extremely slow and scarce growth rate (Green et al. 2017), they are very sensitive and 

vulnerable, and any thermal variation in their ecosystem may result lethal. Accordingly, Coral Reef 

Observation Program of the Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA 2000) has developed a 

monitoring and alert system for high risk areas of coral bleaching. In this scenario, there has arisen the 

urgent need to respond with new solutions and measures that promote habitats preservation. Artificial 

Coral Reef (ACR) creation through 3D Printing has been studied as a possible alternative way to help the 

coral communities and the ecosystems in critical situations (Mohammed 2016). 

Some studies (Pérez Pagán e Mercado-Molina 2018), estimate that the number of species associated with 

an artificial vs natural coral reef does not differ significantly, but there is evidence that biodiversity 

abundance increases with the complexity of the structure reef.  

Other studies (Emily J. Ruhl 2018), have 3D printed parts through FDM (Fused Deposition Modelling) 

technologies using the five following filaments materials: nGen Co-polyester4, XT Co-polyester5 based 

Carbon Fibber Composite, Polyamide, Bio-polyester PLA/PHA (Polyhydroxyalkanoate), and a proto pasta 

Polylactic Acid (PLA) filament with incorporation of Stainless Steel (SS) shavings. These coral fixation tests 

were carried out in Fiji Islands over 6 months. The results obtained showed that all substrates had coral 

settlement, and there were no significant differences in relation to the total number of colonies among 

the five materials. In addition, the materials used in the 3D printed tiles did not inhibit the growth of the 

P. Astreoides Coral Specie. Rough surfaces also provide more protective habitats than smooth surfaces 

(Keough e Downes 1982). Although the preliminary results were positive, the testing period did not allow 

to evaluate the results in the long term or the environmental impact that the materials used may have. It 

is known that some PLA filaments are likely to degrade over time, making difficult to guarantee the 

expected longevity to the reef structure. 

Artificial Reefs (AR) are nothing new, they are often seen as positive environmental changes or a measure 

to mitigate and avoid coral extinction. Some researchers classify them as an “expansion of the ocean” 

(Rouse, Porter, e Wilding 2020). In recent years, governments around the world have sunk different 

structures in the ocean using varied materials in order to create or restore habitats for fishes and other 

species (Santos, Cunha, e Santos 2009), but the main problem with these “accidental” reefs is the fact 

that they do not merge into the surrounding natural environment, become completely invasive or 

degrade chemical components that may directly or indirectly affect the species settlements (Rittschof e 

Costlow 1989). 

Most artificial reefs have been built from low-cost or discarded materials; car tires or concrete blocks, 

because of their availability and easy installation (Bohnsack e Sutherland 1985). Others solutions 

integrated materials such as wood, steel, fiberglass composites, Polyvinyl Chloride (PVC), harnessed 

materials, electro-deposition of CaCo3/Mg(OH)2 (Sherman et al. 2002) or combinations of reinforced 

concrete and natural rocks (Clark e Edwards 1994).  

ACR applications, have also incorporated limestone deposition on top of metallic structures by applying a 

low voltage direct-current (1 to 24V) to provide organic nutrients layers (W. H. Hilbertz 1979). The main 

objective about AR implementation is to create semi-natural habitats for diverse communities of 

invertebrates, fish and marine mammals (Aseltine-Neilson et al. 1999). 

The structural complexity of CR and ACR allows refuge to the species, the one of the most critical and 

important attributes of a coral reef. The cavities and recesses in the surface, as well as the structural 

architecture, influences the coral larvae settlement (Carleton e Sammarco 1987). Considering these 

requirements, 3D Printing provides innovative tools for applications in this area. The advance and wide 

access of Additive Manufacturing (AM), associated with the customization capacity, has allowed the rapid 

creation of low-cost conceptual models and prototypes for different applications in the industrial and 

 
4 nGen Advanced 3D Printing filament (Colorfabb 2012a). 
5 XT Advanced 3D Printing filament (Colorfabb 2012b) 
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science area (Mohammed 2016). Through AM it has been possible to recreate and obtain a closer 

approximation to the morphology, geometry and texture of real coral colonies (Oppen et al. 2015). 

Table 1 compiles several-researched ACR manufactured based on AM technologies from different places 

of the world with the aim of propagating, transplanting or encouraging the coral recruitment. The results 

obtained, the materials and processes used for each project supported the development of this 

investigation. 

Table 1. Artificial Coral Reef applications using 3D Printing technologies. 

Project Date Local AM Technology 
/Process 

Material Reference 

3D Printed 
settlement 
tiles 

2018 Fiji Islands FDM PLA, nGenB, nGenR, 
Polyamide, SS 

(Emily J. Ruhl 
2018) 

MARS 2013-
2018 

Maldives FDM  
Slip Casting 

Ceramic mould, marine 
concrete, steel reinforcement  

(Goad 2013) 

Coralise 2017 Not 
specified 

FDM 
Mould Casting 

Ceramic and calcium 
carbonate 

(Gregory 
2017) 

Coral Reef 
Seeding 
Units 

2018 Caribbean 
and Pacific 
Islands 

FDM 
Binder jetting 

Ceramic (Rael et al. 
2018) 

Design 
Coral Reef 

2019 Israel FDM PLA Filament (Tarazi et al. 
2019) 

Danielle 
Dixson 

2019 Fiji Islands FDM Co-polyester filament, PLA / 
PHA filament, proto-Pasta PLA 
stainless-steel shavings 

(E.J. Ruhl e 
Dixson 2019) 

 

This literature review opened the opportunity to design innovative samples with different geometries and 

textures, inspired by nature marine environment that were 3D printed and converted into ceramic tiles 

using silicone moulds. These substrates were deployed into a closed-circuit aquarium (Fragário do Norte 

2005) to analyse the viability of creating artificial substrates for coral reproduction, and later, implement 

them, at large scale, in the ocean. 

 

2. Materials and Methods 

 
2.1 Biomimetic and design concept 

Biomimetics biological structures, through the simple observation of nature, can be achieved with new 

technologies. Several authors (Andrade 2014; de Souza Gamarano, Lopes Dias, e Ricaldoni 2018; Detanico, 

Teixeira, e Silva 2010) used this starting point and inspiration source for searching textures and shapes 

inspired by nature. In this work, these references were used with the goal to implement non-invasive 

structures into the ocean environment. 

Today, there are technologies that allow the replication of highly complex geometries and patterns 

(characteristic elements of different coral species) and, from a design perspective, it is a challenge that 

gives the possibility to return to nature something identical to what was originally there. Understanding 

the function and mission of these structures was the starting point used in this study as a tool for 3D 

samples models creation. 

Figure 1 presents a mood board of formal inspirations from different types of soil erosion, in an attempt 

to identify and relate how some natural phenomenon can be expressed in numerous ways, depending on 

the effect it causes on a given surface, and which can be properly recognized through patterns. Likewise, 

same coral species can define their settlement and growth in different ways depending on the surface 
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and shape where they propagate (Chappell 1980). Especially, all the colonizing biodiversity of bacteria and 

corals exhibits predominant preferences when they settle on substrates (Spieler, Gilliam, e Sherman 

2001). 

  

Figure 1. Erosions inspirations textures; a) Stone erosion (Deneko 2013); b) Moon Erosion (Helen F 2015); c) Traces 
stones in desert (Bootboonneam 2015); d) Sand texture (Valatka 2010); e) Erosion texture (Mitrsermsarp 2019); f) 
Wood erosion (Supachavinswad 2016); g) Sandstone erosion (Kratochvil 2016); h) Tafoni, Italian cavern (Endico 2006); 
i) Grand Wash (Arbyreed 2016). 

Figure 2 presents the nine 3D modelled tiles. These preferences are dependent on the physical or chemical 

surface aspect, such as the texture, colour or toxic/attractive chemical composition. Therefore, several 

soil erosions textures were selected to implement them in 3D models for Fused Deposition Modelling 

(FDM) (ISO/ASTM 52900 2015). Parametric 3D CAD software was used to create the 3D model tiles and a 

triangle mesh editing software to implement the textures, managing to control the highlighting of the 

relief. 

 

Figure 2. 3D model (render) of sample tiles. 
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The textures created have four types of morphologies: linear, circular, granular, and random. They are 

differentiated according to the relief’s intensity, scale and holes accentuation. From these conceptual 

models, 3D printed sample tiles were created with the dimensions 35x35x20mm3. 

 

2.2 3D printing the tiles 

Considering that coral larvae and other invertebrates have higher settlement rates on complex textured 
structures than on smooth flat surfaces (Carleton e Sammarco 1987), the main benefit for using AM 
technologies is the design flexibility process. This allows to rapidly produce new prototypes, integrating 
numerous types of available materials and the capacity to create high complex shapes that may be used 
as a final part or as a negative mould and combine other industrial processes for manufacturing. 

For the substrate creation, 3D printing technology process was used that employs thermoplastic filaments 

extruded with a nozzle to dispense selectively the material layer by layer (Chia e Wu 2015) on the printing 

bed (FFF – Fused Filament Fabrication). Nine textured surfaces (Figure 2) and two smooth ones were 

printed on a Spanish BQ Witbox2 3D printer, using Polylactic acid (PLA) filament with 1.75mm of diameter 

(BQ 2013). The printer parameters are indicated in Table 2. 

 

Table 2. Printing parameters to produce the samples tiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In most coral propagation processes into an aquarium, a cyanoacrylate (CA) glue or an epoxy is commonly 

used to fix the coral frag recently fragmented on the tile, and guarantee its settlement during the 

adaptation phase. It was decided to design a deep and central hole with 8.60mm of diameter and 10mm 

depth on the 3D printed tiles (Figure 2), to improve the coral frag fixation and to avoid the use of external 

binding agents that could result in contamination of the environment. 

 

2.3 Analysis of commercial coral frag tiles 

Fragário do Norte (Fragário do Norte 2005) company, specialized in coral reproduction, provided some 

commercial coral frag tiles substrates6 for particle morphology and chemical composition analysis in 

Centre of Materials of the University of Porto (CEMUP), using a High resolution (Schottky) Environmental 

 
6 Agrocrete Frag Mounts (Oceans Wonders 2017) 

Printer parameter Value 

Nozzle diameter [mm] 0.40 

Layer height [mm] 0.10 

Layer width [mm] 0.30 

Wall thickness [mm] 0.80 

Wall line count 3 

Infill density percentage [%] 40 

Extrusion temperature [°C] 215 

Printing speed [mm/s] 60 
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Scanning Electron Microscope with X-Ray Microanalysis and Backscattered Electron Diffraction Pattern 

Analysis (FEI Quanta 400FEG ESEM / EDAX Genesis X4M). 

The purpose of this experimental phase was to analyse the size and geometry of the particles, identify the 
main chemical elements of the coral frag tile already validated for coral propagation and use the data 
results as a reference to select the materials for the new substrates. The matrix analysis revealed the 
presence of around 2μm very fine calcium rich particles (Figure 3(a)), probably of calcium carbonate 
(CaCO3), containing also Mg, Na and Si in a lesser amount. Figures 3(b) and (c), shown dispersed particles 
of larger dimensions (around 10μm) on the matrix, which according to the analysis, revealed high silicon 
concentration, as shown in Figure 4(b) (spectrum referred to a particle), suggesting the presence of quartz.  

This simple preliminary microscopic analysis suggests the major existence of Ca and Si on the tiles, and 
few traces of Mg, Na (it was considered that the sodium presence could had come from salted sea water 
during the curing process of the commercial tiles), Al, S and K (Figure 4(a)). 

From these results, it was decided to use coarse quartz (silica) particles mixed with fine calcium carbonate 
powder with white cement binder (calcium carbonate rich cement) for the tiles manufacturing. 

 (a) (b) (c) 

Figure 3. SEM images of tiles particles; (a) general morphology, indicating the presence of very small particles, and 

some aggregates of higher dimensions; (b) particles rich in silicon (probably silica particles) (see x-ray spectrum in fig. 

4(b)); (c) larger particles (around 100-200μm) dispersed on the matrix.  

 

 

 (a) (b) 

Figure 4. X-Ray spectrum analysis of the tile particles; (a) high calcium and silicon concentration; (b) particle rich in 

silica with some amounts of Ca (CEMUP, 2020). 

 



111 
 

2.4 Raw materials for tiles manufacturing 

Although Ordinary Portland Cement (OPC) can be composed of up to 5% limestone, for structural 
purposes, Portland Limestone Cement (PLC) contains higher limestone amounts; between 6% and 20% 
(Shaker, Rashad, e Allam 2018). The European standard identifies four types of PLC; namely; CEM II/A-L 
and II/A-LL containing 6 - 20% limestone, and CEM II/B-L and II/B-LL with 21 - 35% limestone (BS-EN197-
1 2000). For this study the CEM II/B-L 32.5 was selected due to the type of application and easy availability 
on the market. Table 3 shows the main chemical composition of this material that is mainly composed by 
Lime and silica. 

Table 3. CEM II (B-L) chemical composition (BS-EN197-1, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

  

The amount of ornamental rocks waste in Portugal can vary between 80-90% of the total raw material 
extracted (Oliveira 2015). Various factors devalue the stone, causing the disuse of blocks because they 
are not suitable for their transformation process for their use as ornamental rock. The principal types of 
natural stone explored in the national territory are granites, marbles, limestones and shales. For this 
experimental research it was decided to use limestones, due to their physical-chemical characteristics and 
mineralogical composition. These raw materials are lithologies which present a closer approximation to 
the coral frag tiles analysed and also because AR coated with calcium carbonate on the surface facilitates 
the colonization of marine microorganisms who associate a natural skeletal base for coral larvae 
settlement (Ivanov e Stabnikov 2017). 

Considering that Portugal has an ancestral tradition exploring ornamental rock on open pit mines with a 
large resources in the country (Carvalho 2015), it was decided to reuse Creme Fátima waste limestone 
from the quarry located in the District of Santarem, Portugal (Creme Fátima 2016). Some samples blocks 
were given by the National Energy and Geology Laboratory (LNEG) with dimensions of about 240x90x60 
mm. The Creme Fátima chemical composition is shown in Table 4. 

  

 
7 Insoluble Residue (IR), (ASTM C150 / C150-20 2020). 
8 Loss on ignition (LOI) (AASHTO T 105 and ASTM C 114 2016).  

CEM II (B-L) chemical composition (wt. %) 

CaO 60.78 

SiO2 17.82 

Al2O3 3.29 

Fe2O3 2.55 

MgO 1.61 

SO3 2.52 

K2O 0.28 

Na2O 0.16 

Cl 0.05 

IR7 1.10 

LOI8 1.40 
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Table 4. Creme Fátima chemical composition (Carvalho 2015). 

Creme Fátima chemical composition (wt. %) 

SiO2 < 0.86 

Al2O3 < 0.22 

Fe (Fe2O3) 0.04 

MO < 0.02 

CaO 55.68 

MgO 0.37 

Na2O < 0.20 

K2O < 0.03 

TiO2 < 0.04 

P2O5 < 0.03 

LOI5 43.92 

 

Taking into account the commercial tiles grain size analysed at the CEMUP, the limestone samples were 

processed to transform them in a fine powder using a jaw crusher (RETSCH SK100 impact hammer mill, 

(RETSCH 1915) (Figure 5). For this study, particles under of 8 mm diameter were selected. Subsequently, 

a sieve shaker was used to obtain the desired selections classified in two groups: Creme Fátima 

limestone under 70μm and over 70μm. 

 

 

Figure 5. Impact hammer mill SK100 from RETSCH. 

 

After processing the raw materials, the limestone and cement mortars were combined in six groups of 

different compositions, in order to study the coral species’ behaviour regarding the geometry and 

composition of each sample tile. 

Firstly, the goal was to use only the limestone material to create the substrates, but it resulted in very 

fragile samples with inadequate mechanical resistance for manipulation. For this reason, it was decided 

to use a conventional PLC binder to improve that property, as suggested by Flores and Brito (Flores e Brito 

2003). However, the mixture consistency, mostly with a grain size under 70μm, also revealed higher 

friability. This first approach demonstrated the need to reprocess the limestone material in a sieve shaker 

and use granulometries between 150μm and 850μm combined with larger particles, as suggested by 

Duarte (Duarte et al. 2003). The larger particles selected were: 
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1. Limestone material > 1000μm; 2. Fragmented quartz > 1000μm; 3. Aquarium sand in fragments 

between 4000μm to 5000μm used in aquariums for decorative purposes (composed of natural aragonite 

of fossil origin). 

Tables 5 and 6 shows the different groups created and respective compositions.  

In a first phase, groups A, B and C were placed in an aquarium in March 2020, and in a second phase, 
groups D, E and F were placed in April 2020. The group F, in particular, corresponds to a commercial 
substrate (Oceans Wonders 2017) placed besides the other samples as a validated reference during the 
coral growth evolution. The reason for this second implementation phase was related with uncertainty of 
first phase tile’s behaviour, and how the major calcium composition could affect the others aquarium 
species. 

Table 5. Group of samples. 

 

Table 6. Compositions of the different groups. 

 

2.5 Samples tiles manufacturing 

Initially, nine textures were created (Figure 2), opening up the possibility of incorporating several linear, 
circular, granular and random surface textures to analyse the behaviour of the species in each of them. 
However, given the small dimensional scale of the reliefs, and the feasibility to reproduce the textured 
surface in the casting process, only six samples were selected (Figure 6), including a smooth one as a 
comparative reference.  

 Groups Composition 

P
h

as
e

 1
 A Creme Fátima limestone 150 μm - 850 μm added Creme Fátima limestone > 

1000μm added CEM II B-L 

B Creme Fátima limestone < 70μm added CEM II B-L added aquarium sand 

C Creme Fátima limestone under 70 μm added CEM II B-L added quartz 

P
h

as
e

 2
 D Creme Fátima limestone 150 μm – 850 μm added > 1000μm added CEM II B-L 

E CEM II B-L  added  quartz 

F Commercial coral frag tile (Oceans Wonders 2017) 

Proportions used (wt %) 

Group Creme 
Fátima 

< 70 μm 

Creme Fátima 
150 μm - 
850μm 

Creme 
Fátima 

> 1000 μm 

CEM II (B-
L) 

Water Quart
z 

Aquarium 
sand 

A - 30,2 45,2 15 9,6 - - 

B 45,1 - - 15 9,6 - 30,1 

C 45,1 - - 15 9,6 30,2 - 

D - 30,2 45,2 15 9,6 - - 

E - - - 18,6 11,1 69,7 - 
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Figure 6. Silicone mould to produce simultaneously six different samples. 

Following the 3D Printing phase, a Room Temperature Vulcanization translucent silicone mould was 
manufactured by mixing the 2 silicone components and casting over the six 3D printed models placed on 
a wood box, cured for 24 hours at room temperature (RT), and demoulded (Figure 6). To speed up the 
tiles production, two silicone moulds were obtained. 

The ceramic mortars of the different groups were manually mixed for approximately 5 minutes in a 
disposable container until a homogeneous mixture was obtained. Subsequently, water was slowly 
incorporated, while keep stirring until a thick consistency was achieved (excess water would cause air 
bubbles presence), during another 3 minutes. The slurries were then casted on silicone moulds, and 
hardened for 24 hours at RT, after which were easily demoulded (Figure 7). One of the tiles does not have 
the central hole, so epoxy glue was used to fix the coral specie on the surface, as used with the commercial 
ones. The detailed reliefs of the tiles reproduced correctly the 3D printed samples, and some pores that 
not affect the purpose of the work are also detected. Due to the available space on the aquarium and 
similarities among the tiles, only four models were chosen for each test group (see final selection on Figure 
7), classified according to their chemical composition and surface relief, from here on referred as: 1. 
Smooth; 2. Textured Lines; 3. Textured Craters; and 4. Textured Brain; to facilitate their description and 
identification. 
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Figure 7. The four sample textured tiles selected for each test group. 

 
2.6 Test in aquarium  

The species selection (Table 7) criteria was based mainly on the fastest growth rate in captivity, choosing 
SPS corals from Scleractinia order (calcium skeleton forming): Montipora Confusa (Nemenzo 1967), 
Montipora Undata (Bernard 1897) and Montipora Danae (Edwards e Haime 1851), which in favourable 
conditions could start to grow from the first month. Corals can be reproduced sexually through releasing 
massive numbers of eggs and sperm into the water to distribute them over around, or asexually through 
fragmentation (John Edward Norwood Veron 1995). For this study, asexually propagation method was 
used. The selected species were segmented in approximately 10x18x8 mm pieces, to be introduced and 
fixed into the cavities created on the centre of each substrate tile (Figure 8). 

      

 (a) (b) (c) 

Figure 8. Asexually method process through Montipora Danae; (a) Band saw machine transversal fragmentation, (b) 
Internal calcium skeleton of the coral fragmented, (c) Coral segments were introduced and fixed into the cavity of the 
substrate. 
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Table 7. Coral species selected for each group. 

Groups Samples tiles classifications based on texture surface  

 Smooth (1) Textured  
Lines (2) 

Textured  
Craters (3) 

Textured 
Brain (4)  

Validated 
coral frag tile 

A M. Confusa M. Undata M. Undata M. Danae - 

B M. Confusa M. Undata M. Undata M. Danae - 

C M. Confusa M. Undata M. Undata M. Danae - 

D M. Danae M. Danae - - - 

E  M. Danae M.  Danae - - - 

F - - - - M. Danae 

 

Samples tiles were placed into a tropical aquarium of Fragário do Norte company (Fragário do Norte 
2005). The closed-system aquarium with 1000 litres of water capacity keeps the water temperature at 
25°C dedicated for tropical species of invertebrates, fish, corals, algae and sponges that coexist in the 
same ecosystem. To ensure the nutrients absorption in balance, the water parameters have the following 
values: calcium 440 ppm; magnesium 1300 ppm; kH 7 (carbonated hardness of water). The substrates 
were placed in the aquarium organized by groups in two rows next to the aquarium glass to enable the 
weekly monitoring and images capture (Figure 9). 

 

 

Figure 9. Organized groups into the aquarium with textured tiles indicators. The two tiles between groups A and D, 

are commercial tiles that were already in the aquarium. 

 

3. Results and Discussion 

The substrates were monitored weekly by photography record and visual analysis to evaluate the growth 
evolution according with the Crustose Coralline Algae (CCA) expansion on the tile and coral growth (Figure 
10). The study showed that in the first three weeks, the transplanted corals went through an adaptation 
phase demonstrating no clear evidence of evolution. From the first day of implementation, the samples 
tiles aroused curiosity to surrounding species of fish (shown with the constant interaction with the 
substrates): pseudanthias parvirostris; chelmon rostratus; paracanthurus hepatus SM and pseudanthias 
parvirostris; and some invertebrates, such as strombus luhanus (Linnaeus 1758b), which has showed a 
permanent tendency to stay on the substrate (1) of group B. This specie feeds on the residues of 
microorganism deposited preferably in the sand base of aquarium (Higham 2014), so the cleaning function 
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and the repetitive appearance on this substrate may reveal one of the reasons of the absence of CCA 
during the following weeks. 

From the third monitoring week onwards, the CCA began to cover the substrates, a positive indicator for 
the calcium skeleton layer formation and coral settlement. During the third week, the substrates (2), (3) 
and (4) of group C (Figure 10), demonstrated a major CCA presence, covering larger surface areas, which 
reveals that samples tiles composed of Creme Fátima limestone under 70μm + CEM II BL + quartz allowed 
a faster growth of CCA than the remaining samples. Groups A and B also showed a clear CCA presence, 
but in a lower amount. 

From the fourth week onwards, it was evident that substrates (1) of group B and C, presented a notable 
difference of algae covering, revealing that smooth surfaces interfere and decrease the CCA presence. 
Until this week, the substrate (2) of all groups (whose texture is more pronounced) showed a favourable 
evolution, validating the principle that the higher surface complexity with deep recesses, facilitate the 
CCA propagation and subsequent coral growing. 

Between the fifth and ninth week, the Montipora Danae showed a higher incrustation rate on the 
substrates (4) in groups A, B and C, revealing that among the 3 species used for the experimental study, 
it was the one that showed a higher growth value (Figure 11) compared to the other species that 
demonstrated a slower growth. In the tenth week, all species had some growth as well as coralline algae 
covered, except for the substrate (1) of group B. 

 

Figure 10. Coral species and CCA weekly evolution from groups A, B and C. 
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Figure 11. Coral growth on the substrate.  

On week 12, Montipora Danae showed a notorious fouling growth and completely covered the surface of 

the sample (4) from group C, standing out from the other groups, where it has not yet possible to observe 

an evolution of this magnitude. The brain texture and the quartz particles presence combined with the 

granulometries under 70m of limestone and cement, demonstrated a faster growth preference for this 

coral specie.  

To validate the limestone composition impact as a nutrient source for coral growth and CCA settlement, 

group D was implemented in a second phase, composed by 150 μm – 850 μm + Creme Fátima limestone 

1000μm + CEM II B-L; group E composed only by cement and quartz; and group F the validated coral frag 

tile to compare the interference between the presence and absence of limestone material into the CCA 

appearance and coral growth (Figure 12).  

During the first two weeks, the process repeats the patterns obtained in the previous study. The corals 

were into an adaptation phase where is not possible to see the coralline algae settlement or the coral 

expansion growth. From the third week, CCA began to appear on the surface’s tiles, but with major 

presence on group D (composed of calcium carbonate) than in group E (composed only of Portland 

cement). This preliminary result can be an important parameter to assess the effectiveness of calcium 

carbonate composition during the first growth phase to the coralline algae. 
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Figure 12. Coral species and CCA weekly evolution from groups D, E and F. 

 

The evolution and growth direction of fouling corals is being monitored to analyse the behaviour specie 

once they cover the entire available area of the substrate. Considering the importance of these results for 

further studies, the volume of calcium skeleton coral created during the process will be decisive to study 

the capacity of each species to build skeleton structures from the nutrients absorption of the substrates 

developed. 

Additional future research study intends to expand the experimental method to a larger scale of cold-
water corals with the aim of implementing an artificial structure that promotes larval recruitment, allow 
the juvenile coral transplantation and increases the ecosystem on the Atlantic coast. New materials and 
process could be integrated to improve the structural stability and chemical compositions nutrients given 
for coral settlement. 

4. Conclusions 

3D Printing by FFF was used to create coral propagation substrates. Due the possibility of manufacturing 
complex morphologies, cavities and reliefs were incorporated to guarantee the settlement of coralline 
algae and coral growth expansion. This technology also provided an innovative method of production for 
ecology and restoration area allowing rapid and low-cost prototyping, which gives the possibility to 
improve the three-dimensional models and reprint several times according to the required needs.  

The chemical composition and design of the substrates are determining factors for successful coral 
propagation through fragmentation. The results obtained suggest that the new coral tiles were 
successfully designed to provide a textured surface for coral growing. This emphasizes the importance of 
structural complexity design process. Also, once the tiles are covered by the marine biofilm, they become 
closer in appearance to a natural rock, giving added value for the substrate tile in comparison with the 



120 
 

regular coral frag tile used for commercial purposes, with the concern of implementing less invasive 
artificial substrates (from aspect perspective) into the natural environment. 

The experimental study results revealed that the CCA settlement was greater in substrates with deeper 
relief than smooth ones. Corals had growth and covered all tiles with different timings, which provides a 
positive indicator regarding the nutrients given, mainly composed of calcium carbonate. This study 
allowed to provide positive statistical data results for future implementations tests. At the same time, the 
use, in this work, of limestone exploitation residues promotes circular economy and is more 
environmentally friendly. These indicators are not definitive due to the few sampling and short analysis 
period and the prolonged coral growth requirement to reach higher heights or even cover larger areas of 
incrustation. The tests were conducted in an aquarium with more than 200 species, including corals, fish 
and invertebrates, which inhabit the same ecosystem, so there are many variables that can interfere with 
the final definitive results.  

This systematic methodology can be replicated, tested and validated with other coral species in captivity 
or in their natural ecosystem at the ocean. An experimental program will be implemented in future 
research, for new coral habitats studies in critical areas with high mortality rates caused by anthropogenic 
factors, in high potential zones for larval settlement or in protected ecology areas with constant 
monitoring to analyse the efficiency of ACR. Every coral species have different requirements for 
settlement and grown rate. For that reason, it is important to identify and classify the species communities 
where the ACR will be installed to be able to predict the impact that the structure will cause on the 
ecosystem.  
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