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Bem-vindos à Red Sea

Desde o seu inicio há mais de 20 anos, a visão da Red Sea foi 
fazer com que os aquários marinhos e de corais fossem os aquários 
preferidos de todos os hobbistas. Esta paixão está sempre presente 
na empresa, principalmente na fase de desenvolvimento e desenho 
dos seus produtos.

A Red Sea assumiu o compromisso de proporcionar soluções 
completas para aquários de recife, o que permite a todos os 
hobbistas, como você, a oportunidade de desfrutar as belezas dos 
habitantes dos recifes de corais, ao invés de estar preocupado com 
a composição química da água, com o equipamento necessário e 
suas compatibilidades.

Com este compromiso em mente, a Red Sea através da investigação 
cientifica desenvolveu avanços significativos na manutenção 
de aquários de recife. Esta investigação contínua é formada por 
uma equipe multidisciplinar de biólogos, quimicos e engenheiros da Red Sea que trazem e 
continuam a trazer grandes benefícios para todos os hobbistas em todo o mundo.

A investigação científica única desenvolvida pela Red Sea sobre a bioquímica dos corais e a 
sua relação com o meio que os rodeiam (a água do mar), teve como resultado a criação de 
Programas revolucionários, como Reef Care e Marine Care. Estes programas são fáceis de 
usar e ao mesmo tempo altamente desenvolvidos, dando aos hobbistas o conhecimento e 
os recursos necessários para compreender e controlar o fascinante meio ambiente dentro do 
seu aquário de recife.

Para cumprir com os objetivos da empresa de tornar acessível a manutenção de aquários de 
recife a um público mais amplo, desde aquaristas iniciantes aos mais experientes, a Red Sea 
elaborou uma série de aquários inovadora: Aquários MAX. Estes aquários estão totalmente 
equipados para manter até os corais mais delicados, como SPS, e foram desenhados 
esteticamente para se integrarem em qualquer estilo de decoração de interiores, como casas 
ou escritórios.

O nosso rico e extenso portfólio de soluções únicas e avançadas, permite que você passe mais 
tempo a apreciar o seu próprio aquário de corais, e ao mesmo tempo, obtenha resultados 
impressionantes e duradouros.

Gostaríamos de convidá-lo a aprender mais sobre essas soluções únicas, além de ajudá-lo 
a tornar realidade o seu sonho de ter um aquário de recife de corais na sua própria casa ou 
escritório.



3

Os sais da Red Sea
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O Sal do Mar Vermelho: Uma combinação de ciência e natureza 

A fonte

O Mar Vermelho (Red Sea), uma entrada de água do Oceano Índico no continente situado entre a África 
e a Ásia, é uma das maravilhas da natureza mais bonitas, fascinantes e exóticas do Mundo. O Mar 
Vermelho possui o recife de corais tropical mais ao norte do Mundo – um verdadeiro oásis de seres 
vivos, recifes e formações de coral, sendo muitas destas espécies exclusivas da região. Além disso, o 
Mar Vermelho possui a maior diversidade de fauna marinha de todos os recifes tropicais do mundo, 
além de possuir a maior densidade de corais por metro cúbico em todos os Oceanos.

A biodiversidade única deste recife vivo, localizado nesta magnífica região é a nossa inspiração! O Mar 
Vermelho é a origem dos nossos sais, o que nos permite oferecer uma combinação equilibrada entre a 
ciência e a natureza dos recifes, em cada grão de sal coletado.

Coleta do Sal

Das águas cristalinas e limpíssimas do Mar Vermelho, a água salgada é extraída para diferentes depósitos 
pouco profundos, onde é submetida a um processo de evaporação natural, devido ao sol e ventos 
quentes e secos do deserto. 

No primeiro depósito, a água do mar evapora desde seu nível de salinidade natural em torno de 40 ppt 
até que a salinidade atinja aproximadamente 250 ppt, eliminando Cálcio e metais pesados da água neste 
processo. Nos depósitos seguintes, a evaporação leva a formação de cristais de cloreto de sódio, o que 
deixa outros íons, como o Magnésio e o Potássio em uma salmoura altamente concentrada. Na etapa 
final de evaporação, drena-se a salmoura. Os cristais de cloreto de sódio resultantes deste processo são 
submetidos a um processo próprio de lavagem e secagem para eliminar os elementos orgânicos e outras 
impurezas.

O resultado final são cristais puros, brancos e micro-particulados de cloreto de sódio que compreendem 
os 47 elementos que estão naturalmente presentes no Mar Vermelho. Estes cristais de Cloreto de Sódio 
enriquecidos com todos os elementos formam a base para as diferentes misturas de sais da Red Sea, 
além de representar uma fusão entre a ciência e a natureza em cada grão recolhido do recife vivo. 
Sem níveis excessivos de metais pesados ou outros elementos orgânicos, estes cristais de cloreto de 
sódio, que são naturalmente compostos por elementos menores e oligoelementos, representam mais 
de 72% da composição dos sais da Red Sea, o que faz com que o sal tenha um nível de qualidade e 
homogeniedade quase impossível de ser atingido artificialmente. 

Na fase final, adiciona-se uma mistura de Cálcio, Magnésio, Potássio e outros elementos, de acordo com 
as proporções de cloreto de sodio. Esta etapa é realizada em lotes pequenos e com medidas de controle 
de qualidade muito grandes. 

A ausência de níveis excessivos de metais pesados na composição do sal, evita a necessidade do uso de 
produtos químicos que podem afetar de forma adversa a função dos skimmers (escumadores de proteínas).

Red Sea 
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Red Sea 

Os elementos fundamentais....O segredo está no Equilibrio 

A água do mar natural é composta por mais de 70 elementos químicos, que influenciam nos 
parâmetros da água, porém existem alguns elementos que desempenham um papel mais 
importante e fundamental na estabilidade química geral da água do mar. Estes elementos formam 
a base de toda a estrutura dos Recifes de Coral, dentre os quais podemos destacar os três mais 
importantes: Cálcio, Magnésio e Bicarbonatos. Estes três elementos fundamentais (Ca, Mg and 
CaCO3) influenciam toda a composição química da água do mar (estabilidade do pH, alcalinidade 
e carga iônica da água do mar), além de serem fundamentais para vários processos biológicos dos 
corais (formação do esqueleto de suporte, trocas de iônicas e fotossíntese). 

Nos recifes naturais existe uma quantidade enorme de elementos fundamentais disponíveis, 
enquanto que nos aquários de recife esses elementos fundamentais são limitados e consumidos 
rapidamente pelos corais e outros habitantes. Entretanto, para manter um crescimento adequado 
dos corais em aquários é necessario manter níveis mais elevados dos elementos fundamentais, 
quando comparados aos níveis encontrados na água do mar natural. A investigação científica 
realizada nos laboratórios da Red Sea revelou que em sistemas fechados (aquários) é necessária 
uma relação específica entre os elementos fundamentais Cálcio, Magnésio e Carbonatos 
(alcalinidade) para potenciar a vitalidade dos corais e permitir a formação de um esqueleto robusto. 
Esta proporção entre os elementos fundamentais deve ser sempre mantida, especialmente quando 
se elevam os valores encontrados na água do mar natural. Os sais da Red Sea são preparados 
de acordo com estas proporções ideais, eliminando a necessidade de ajustar os elementos 
fundamentais depois de uma mudança de água, contribuindo para uma melhoria significativa no 
bem estar dos corais.

Notas técnicas: 

Origem do esqueleto: 

Os corais constroem cerca de 90% do seu esqueleto combinando íons de cálcio e carbonatos da água 
salgada, formando a aragonita, ou carbonato de cálcio (CaCO3). O resto do esqueleto é composto 
por Magnesita (MgCO3), carbonato de estrôncio (SrCO3), calcita (uma estrutura cristalina mais frágil 
de CaCO3), CaF2, além de outros minerais pequenos e microminerais. Os elementos fundamentais 
complementam-se entre eles na formação do esqueleto do coral e, se não estiverem disponíveis 
na proporção correta, podem facilmente se tornar o fator de limitação no crescimento saudável dos 
corais. 

Crescimento acelerado de Corais: 

Os corais gastam energia na construção do seu esqueleto para transportar os elementos 
fundamentais e outros elementos, que se encontram na água ao seu redor, através do seu tecido 
mole. Níveis elevados dos elementos fundamentais na água criam uma pressão iônica positiva 
fazendo com que este processo seja muito mais eficiente (necessitam menos energia por cada 
grama de esqueleto formado para transportar os elementos). Assim, níveis elevados e equilibrados 
dos elementos fundamentais fazem com que os corais possam crescer mais rapidamente. 

Compreende 72% da 
mistura do sal e inclui 
45 elementos menores 
e traço

Outros elementos 
maiores, menores 
e traço

Compreende 28% 
da mistura do sal

Fórmula 
avançada do 
Sal da Red Sea                 { {

Sal coletado por processos 
naturais no Mar Vermelho
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Red Sea 

Sal Coral Pro Salt e Sal Red Sea

Sal Coral Pro
O sal Coral Pro da Red Sea contém níveis elevados e 
biologicamente equilibrados dos elementos fundamentais 
(Cálcio, Magnésio e Carbonatos) necessários para o 
crescimento sustentável e acelerado dos corais. O sal Coral Pro 
da Red Sea é perfeito para aquários de recife, especialmente 
corais LPS, SPS e fragmentos de coral em crescimento.

Analise comparativa dos elementos fundamentais no Sal Coral Pro Vs. Água salgada natural do Mar Vermelho 

Recomendações de uso do sal Coral Pro da Red Sea: 

Tipo de Aquário Salinidade
Alcalinidade  

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dose

Peixe/Invertebrados 30.6 ppt 11.3 – 11.7 / 4 – 4.1 400 - 420 1185 - 1245 340 - 360 33.4 g/l

Corais Moles/LPS 33.0 ppt 11.8 – 12.2 / 4.2 – 4.3 430 - 450 1280 - 1340 370 - 390 36.0 g/l 

Corais SPS/ Clams 35.0 ppt 12.3 – 12.7 / 4.4 – 4.5 455 - 475 1360 - 1420 390 - 410 38.2 g/l 

O Sal Coral Pro da Red Sea produz uma água salgada com um pH estável entre 8.2 e 8.4.   
Estes parâmetros se baseiam em uma mistura de sal com água de osmose reversa.
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Red Sea 

Sal Red Sea
O Sal da Red Sea foi desenvolvido para proporcionar os 
parâmetros exatos da água dos recifes de coral tropicais com 
uma ligeira alcalinidade elevada necessária para um sistema 
marinho fechado (aquários). O sal da Red Sea é perfeito 
para sistemas de peixes e invertebrados ou sistemas de 
corais de baixo nutriente, onde o hobbista deve suplementar 
regularmente todos os elementos individualmente. 

Uso recomendado de sal da Red Sea: 

Tipo de Aquário Salinidade
Alcalinidade  

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dose

Peixe 31.0 ppt 6.8 – 7.2 / 2.4 – 2.5 365 - 385 1090 - 1150 330 - 350 33.4g/l

Invertebrados (não Coral) 33.5 ppt 7.3 – 7.7 / 2.6 – 2.7 390 - 410 1170 - 1230 360 - 380 36.0g/l

Corals 35.5 ppt 7.8 – 8.2 / 2.8 – 2.9 420 - 440 1250 - 1310 380 - 400 38.2 g/l

O Sal Coral Pro da Red Sea produz uma água salgada com um pH estável entre 8.2 e 8.4. 
Estes parâmetros se baseiam em uma mistura de sal com água de osmose reversa

Os sais da Red Sea estão disponíveis nos tamanhos descritos abaixo:

Tamanhos Sal Coral Pro Sal Red Sea 

Saco 2 Kg / Volume de água: 60L 

Saco 4 Kg / Volume de água: 120L 

Balde de 7 Kg / Volume de água 210L  

Balde 22 KG / Volume de água 660L  

Refratômetro para Água Salgada
Refratômetro para Água Salgada da Red Sea foi projetado especificamente para 
medir a salinidade absoluta da água salgada em aquários de Recife
 º Calibrado para água salgada (NSW). Medir a salinidade de 

água salgada com um refratômetro calibrado com uma solução 
padrão de salmoura (NaCl) resultará num desvio de até 1,5 
ppm.

 º Calibrado para 25°C, a temperatura ideal para aquários 

de Recife, garante uma medição precisa da conversão de 
gravidade específica em salinidade (refratômetros padrão são 
calibrados a 15°C).

 º De fácil leitura , apresenta um visor de alta resolução focalizado 

para a gama relevante para aquários de Recife até 40 ppm.

 º Inclui compensação automática da temperatura (ATC) para 

medições precisas a qualquer temperatura ambiente.

NOVO!
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Substrato Base para Recife
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Base de Recife - Areia Premium de Aragonita para aquários marinhos & Recife

De qualidade Premium, o substrato de aragonita natural rica em elementos essenciais, promove a 
estabilidade dos níveis do pH e da reserva alcalina (KH), fácil de usar e ideal para todos os peixes 
marinhos e corais.

Fatos sobre a base de Recife da Red Sea:

 º Um substrato de aragonita oolitica, formada através da precipitação natural e coletados de fonte 
renovável.

 º Irá ajudar a manter um pH estável de 8.2-8.3
 º Preparado exposto ao ar & a luz UV, selecionados e lavados mecanicamente duas vezes.
 º A Base de Recife “vivo” contém milhões de bactérias benéficas desenvolvidas através de engenharia 

de laboratório, que irão acelerar o processo de maturação e permitir a rápida introdução de corais
 º A bactéria é “colada” a cada grão individualmente e embalado em água do mar esterilizada.

Areia de aragonita oolitica composta de carbonato de cálcio puro formado por um processo 
verdadeiramente renovável e natural, através de precipitação e sedimentação nas Bahamas.

Tipos de Base de Recife:

Saco de 10 kg.
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BASE DE RECIFE

Qualidade Premium, aragonita natural rica 
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Programa Marine Care: Introdução

O programa Marine Care (MCP, sigla em Inglês) é um programa amplo, passo a passo, que permite 
aos hobbistas obter uma maturação biológica completa do aquário, incluindo o controlo biológico 
das algas. O programa MCP permite que um aquário esteja “pronto” para receber, em apenas 21 
dias, até os corais mais sensíveis como os SPS. 

O programa contém um kit completo de testes e suplementos, necessários para promover e 
monitorizar a maturação completa das bacterias nitrificantes e denitrificantes de todos os aquário 
marinhos, além de manter os parâmetros de água essenciais para manter aquários com peixes e 
corais moles.

A maioria de produtos para maturação biológica incluem apenas as bactérias que transformam 
os residos tóxicos do aquário em nitrato. O programa MCP da Red Sea, ao contrário, completa o 
processo de maturação biológica natural estabelecendo também colônias de bactérias anóxicas 
(bactérias denitrificantes e bactérias acumuladoras de fosfatos), assegurando as condições 
necessárias para o desenvolvimento das algas coralíneas e outros animais microscópicos que 
existem nas rochas vivas e no substrato do aquário.

O programa inclui instruções para cada um dos 21 dias, incluindo a quantidade correta diária 
de cada suplemento, a sua frequência de uso, quando é necessario testar a água e quais os 
resultados previstos, quando se deve realizar as trocas parciais de água, e quando os vários tipos 
de organismos podem ser introduzidos no aquário.

O programa MCP garante resultados a todos os hobbistas, independente da sua experiência, e 
prepara os aquários novos para uma completa implementação do Programa Reef Care completo da 
Red Sea, para que seja fácil manter um sistema de recife de coral.

O gráfico mostra o comportamento habitual dos principais parâmetros durante o ciclo de maturação 
biológica com o Programa Marine Care.
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Suplementos

Reef Mature Pro Kit
Kit com suplementos completo para maturação biológica de sistemas até 250 litros.

 º Nitro Bac - Suplemento concentrado de bactérias nitrificantes e 
denitrificantes para fixação nas rochas vivas, substrato e sistema de 
filtragem. 

 º Bacto-Start - Suplemento equilibrado de componentes a base de 
nitrogênio e fósforo que simula os compostos naturais de um aquário, 
o que permite o desenvolvimento controlado de bactérias aeróbicas e 
anóxicas.

 º NO3:PO4-X - Suplemento único de carbonos e outros compostos 
orgânicos que são usados pelas bacterias anóxicas para um controle 
preciso dos níveis dos nutrientes das algas, como nitratos e fosfatos. 

 º KH – Coralline Gro - Solução tampão concentrada, reforçada com 
elementos menores e elementos traço específicos, que promovem o 
crescimento das algas coralíneas e de outros micro-organismos que 
beneficiam o aquário. 

KH Coralline Gro

KH Coralline Gro é um complexo de carbonatos, potássio e de elementos 
traço como o ferro, formulado na proporção ideal, de acordo com a taxa de 
absorção das algas coralíneas. “Coralline Gro” deve ser usado em substituição ao 
suplemento Reef Foundation B (Programa RCP) durante a ciclagem de todos os 
novos aquários marinhos, ou de maneira regular em aquários de peixes e corais 
moles. Coralline Gro deve ser dosado de acordo com a queda na reserva alcalina, 
através do teste de “pH/alcalinidade”.

As algas coralíneas crescerão naturalmente sem o uso de suplementos 
especiais em todos os sistemas de recife de corais duros estabilizados. Para 
promover o crescimento das algas coralíneas em aquários de peixes ou de 
corais moles, a alcalinidade precisa ser mantida em aproximadamente 3 meq/L 
ou 8,4 dKH e alguns elementos específicos precisam estar permanentemente disponíveis

Coralline Gro está disponível em garrafas de 100 e 500 ml e inclui um copo para dosagem precisa.

Kits de Teste

Marine Care Test Kit
Pacote completo de testes, que inclui os testes necessários para 
monitorar a maturação biológica de aquários novos, além de manter 
um acompanhamento contínuo dos parâmetros do aquário durante 
a sua manutenção. Os testes, que são embalados em uma caixa de 
plástico dura e resistentes a produtos quimicos, são: pH, KH, Amônia, 
Nitrito e Nitrato. 

Programa Marine Care 
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Programa Marine Care 

Todos os Kits de teste do programa Marine Care incluem tubos de vidro devidamente graduados, instruções 
graficas completas e escalas de cores fáceis de usar. 

Nome do Teste  Elemento Resolução Alcance Tipo Teste Qtde. de Testes

Amônia NH3/NH4 0.2 ppm 0 - 2 ppm  Colorimétrico 100

Nitrato NO3 2 ppm 0 - 250 ppm  Colorimétrico 100

Nitrito NO2 0.025 ppm 0 - 1 ppm  Colorimétrico 60

pH pH 0.1 7.6 - 8.6  Colorimétrico 100

Alcalinidade KH 1dkH/0.36 meq/L 0 - ∞ Titulometria 55

Ammonia Test Kit
Teste colorimétrico avançado que mede a amônia total (NH3/NH4) em aquários 
marinhos com uma resolução de 0,2ppm. Este teste é fácil de usar e essencial 
durante a fase de maturação biológica de todos os aquários marinhos e de 
recife. Includi 100 testes. 

Nitrate/Nitrite Test kit 
Este kit de teste colorimétrico proporciona 160 testes de Nitrito ou 100 
testes de Nitrato, além de 60 testes de Nitrito avaçadas para aquários 
marinhos. Este teste kit é essencial durante todo o processo de maturação 
biológica de aquários marinhos e de recife, além de ser adequado para o 
controle contínuo de algas com NO3:PO4-X da Red Sea. 

pH/Alkalinity Test kit 
Este kit de testes duplo apresenta uma titulação precisa (1 dkH/0,36 meq/l) 
para os níveis de KH (alcalinidade) e um teste colorimétrico para o níveis de 
pH, para controlar estes parâmetros essenciais nos aquários marinhos. O teste 
KH-Alcalinidade permite uma dosagem precisa dos suplementos KH-Coralline 
Gro ou Reef Foundation B (Programa RCP).
Contém 100 testes de pH e 55 de KH. 

Red Sea Reef Starter Kit
Este kit contém tudo o que é necessário para realizar a 
maturação biológica de um aquário em 21 dias. Este Kit é 
composto por 3 componentes essenciais:

 º Sal Coral Pro: Equilibrado e ideal para o crescimento 
acelerado de corais em condições estáveis;

 º Kit Reef Mature Pro: Contém uma mistura concentrada 
de bactérias nitrificantes (Nitro-Bac), um estimulador 
de crescimento para bactérias (Bacto Start), redutor 
de fosfatos e nitratos (NO3:PO4-X), e suplemento para 
tamponamento do aquário (KH-Coralline-Gro)

 º Marine Care Test Kit: Contém testes de pH/KH, nitrato, 
nitrito e amônia.

Este Kit é recomendado para a montagem inicial de qualquer aquário de recife com até 250 litros.



 Programa Reef Care



15

Programa Reef Care – Introdução

O program Reef Care da Red Sea (RCP, sigla em Inglês) apresenta soluções completas para: 

• Saúde ideal dos Corais

• Crescimento acelerado dos corais

• Intensificação da coloração dos corais

O Programa Reef Care (RCP) completo é o resultado de anos de pesquisa, sobre as necessidades 
fisiológicas dos corais moles, SPS e LPS nos aquários de recife.   

O programa explica como ser proativo e controlar todas as questões tais como o crescimento de 
algas indesejadas, o crescimento dos corais e até mesmo a coloração dos corais.

This is done by: 

• Descrevendo as relações entre os múltiplos processos biológicos que ocorrem no seu aquário e a forma 
como eles estão todos inter-relacionados;

• Especificando os valores ideais para todos os parâmetros de água relevantes para os diferentes tipos 
de aquários, permitindo que você compreenda melhor o seu próprio aquário particular;

• Incluindo uma variedade concisa, abrangente e coerente de produtos necessários para atingir e manter 
esses parâmetros ideais.

Esse programa foi dividido em 4 etapas distintas, porém existem subprogramas complementares, que 
variam de acordo com os processos biológicos, eventos pesquisados e estudados. 

Programa Reef Foundation
Fornece os níveis de equilíbrio biológico dos elementos fundamentais (Cálcio, 
BiCarbonatos e Magnésio ) que garantem as condições ideais da água do aquário 
para termos corais saudáveis e com cores vibrantes. 

Programa Algae Management 
Controle na redução de nitrato e de fosfato, o que previne 
o surgimento de algas nocivas e fornece o ajuste preciso 
da população de Zooxantelas, que afeta o crescimento e a 
coloração dos corais. 

Programa Coral Nutrition
Fornece carboidratos, vitaminas e aminoácidos 
que abastecem todos os processos metabólicos e 
vitais dos corais e invertebrados marinhos. 

Programa Coral Coloration 
Fornece a relação e proporção ideal dos 
elementos traço essenciais que fazem 
parte do esqueleto e do tecido mole do 
coral, e são especificamente importante 
para os corais SPS mostrarem seus 
pigmentos naturais e cores mais 
intensas. 

Programa 
Coral 

Coloration
Coloração dos corais

Programa 
Reef Nutrition
Nutrição dos corais

Programa Algae Management
Controlo dos nutrients para algas (NO3 & PO4)

Programa Reef Foundation
A chave para manter a vitalidade de corais e saudáveis
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Programa Reef Foundation®

Os elementos fundamentais (Ca, KH & Mg)

Um aquário de recife de corais de sucesso depende da manutenção precisa dos parâmetros 
apropriados da água, chamados níveis de equilíbrio, que oferece o ambiente saudável que os 
corais necessitam. Embora todos os elementos encontrados na água do mar exerçam um papel 
importante, alguns deles têm papel mais significante dentro dessa estabilidade. Esses elementos 
são: cálcio (Ca), magnésio (Mg) e bicarbonatos (HCO3), os chamados elementos fundamentais 
do meio ambiente dos corais. Esses três elementos têm um efeito importante sobre a química 
da água (estabilidade do pH, reserva alcalina e equilíbrio iônico da água do mar) e sobre vários 
processos biológicos nos corais (esqueletogênese, troca de íons, fotossíntese). É importantíssimo 
entender que os elementos fundamentais, são os elementos construtivos principais dos corais e, 
portanto dos recifes de coral. 

Esqueletogênese

Esqueletogênese é o processo em que células especiais dentro dos tecidos moles dos corais 
combinam os elementos fundamentais com Estrôncio 
e Bário, provenientes do meio circundante, para 
formar os blocos de construção do esqueleto do coral. 

Os corais constroem aproximadamente 90% 
de seus esqueletos através da combinação 
entre íons de Ca e de CO3 provenientes da 
água, para formar um mineral construtivo 
chamado Aragonita (CaCO3). O restante dos 
seus esqueletos é formado pela combinação 
de Magnesita (MgCO3), Estroncianita (SrCO3), 
Calcita (uma estrutura de cristal mais frágil de 
CaCO3), Fluorita (CaF2) e a ligação de outros 
elementos menores e elementos traço.

Sob condições de desequilíbrio como baixo nível 
de Mg e/ou Sr, o esqueleto se desenvolverá uma 
proporção mais alta de calcita, tornando-o mais 
quebradiço e suscetível a danos. Os elementos 
fundamentais complementam-se mutuamente 
na formação dos esqueletos dos corais e se 
não estiverem disponíveis nas taxas corretas 
(níveis de equilíbrio), um deles se tornará 
rapidamente o fator limitante do crescimento 
saudável dos corais. 

* Velocidade de crescimento de Seriatopora 
guttattus com os diferentes niveis de Ca2+ 
e Mg2+ (ppm) e Alcalinidade (°dKH). 

Tipo de Sal Ca Alk Mg

Sal Coral Pro 450 12.2 1340 Balanceado

Sal Red Sea 410 7.7 1230 Balanceado

Sal 
desiquilibrado

450 7 1200
Não 

balanceado
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Crescimentos De Corais 

Os corais precisam investir energia no transporte dos elementos fundamentais, necessários a 
esqueletogênese, do meio aquático circundante para seus tecidos moles. Níveis elevados de 
elementos fundamentais criam uma pressão iônica positiva, permitindo uma difusão passiva 
dos elementos através do tecido mole, o que torna o processo muito mais eficiente (menos 
energia necessária por grama de esqueleto). Portanto, níveis altos e equilibrados de elementos 
fundamentais resultarão em taxas aceleradas de crescimento do coral.

Em sistemas maduros, onde um acelerado crescimento não é desejado ou quando o objetivo é 
intensificar a coloração dos corais, a chave está em provocar a redução dos níveis dos nutrientes 
para algas Zooxantelas. Neste caso o equilíbrio mais baixo dos elementos fundamentais deve ser 
mantido. Mas antes disto devemos saber que. 

Níveis ideais dos elementos fundamentais (Níveis de equilíbrio)

Diferente do ambiente natural dos recifes, onde existe uma imensa reserva de elementos 
fundamentais, o aquário de recife é um ambiente artificial, constantemente afetado por mudanças 
químicas. Portanto, os elementos fundamentais devem ser monitorados e repostos com 
frequência. 

Além disso, pesquisas indicam que o nível ideal desses elementos deve ser mantido de acordo 
com a variedade e com a maturidade da população de coral específica de cada aquário.Escolha 
o nível ideal dos elementos de acordo com a espécie mais exigente do seu aquário, consulte a 
tabela dos níveis de equilíbrio. 

Níveis ideais de salinidade, KH, Ca & Mg de acordo com o tipo de aquário: 

Tipo de Aquário 
Salinidade 

(ppt)
Alcalinidade  

(dKH / meq/L)
Ca  

(mg/L)
Mg (mg/L)

Corais Moles 33 8.2 / 2.9 430 1280

Corais LPS 33 12.1 / 4.3 440 1310

Corais SPS (Mudas, Frags, Clams, crescimento 
acelerado)

35 12.6 / 4.5 465 1390

Corais SPS (Aquário maduros,Baixo nível de 
nutriente,Intensificação da coloração)

35 8.2 / 2.9 430 1310

Programa Reef Care 
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Reef Foundation® Suplementos e Kits De Teste

Reef Foundation A (Ca/Sr)
Contém Cálcio, Estrôncio e Bário em proporções iguais aos 
encontrados nos esqueletos do corais. [1ml aumentará o nível de 
Ca em 2 ppm em cada 100 litros de água do aquário].

Reef Foundation B (Alk)
É um complexo de carbonato e de outros tamponadores presentes 
na água do mar que mantém a alcalinidade(reserva alcalina) e o pH 
corretos e apropriados. [1ml aumentará em 0.036 meq/L (0.1dkH a 
alcalinidade em cada 100 litros de água do aquário].

Reef Foundation C (Mg)
É uma mistura de sais de magnésio. [1ml aumentará o nível de 
Mg em 1 ppm em cada 100 litros de água do aquário].

Reef Foundation ABC+
Contém Cálcio, Estrôncio, Bário, Bicarbonatos, Magnésio, Potássio, 
Boro, Iodo & Bromo formulados na mesma proporção das encontradas 
nos esqueletos do corais. Este único suplemento em pó, simplifica a 
dosagem diária não só dos elementos fundamentais, mas sim de todos 
os elementos construtivos. Recomendado para aquários de até 300 L. 

Reef Foundation A, B & C estão disponíveis na forma líquida, em garrafas de 
250 & 500 ml e em po, embalagens de 1 Kg. Todos os suplementos incluem 
um copo medidor para facilitar as dosagens. 

Reef Foundation® Kits De Teste

Os kits de teste para uma dosagem ultra precisa dos 
suplementos do Reef Foundation estão disponíveis em 
kits individuais ou em um kit completo Reef Foundation 
Pro Kit que envolve os 3 testes individuais em um só 
(Ca, KH & MG). Todos os kits possuem frascos de vidro de 
medição analítica e um titulador prático, de alta precisão. 

Nome Teste  Elemento Precisão Alcance Tipo de Teste No. Testes

KH/ Alkalinity Pro KH ±0.05 meq/l ∞ Titulometria* 75

Calcium Pro Ca ±5 ppm ∞ Titulometria* 75

Magnesium Pro Mg ±20 ppm ∞ Titulometria* 100

Encontra-se disponvel Kits refill para todos os reagentes.

* Titulometria é uma forma científica de analise quantitativa. É o método pelo qual se determina experi-
mentalmente a concentração das soluções. Um teste que usa o método titulométrico é sempre mais 
preciso e confiável do que qualquer teste que utiliza o método comparativo

Programa Reef Care 
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Programa De Manutenção De Algas

A simbiose entre os corais e as algas Zooxantelas

Entender o papel exercido pelas algas simbiônticas Zooxantelas (do latim Zooxanthellae) e sua 
relação com o coral é essencial para uma implementação de sucesso do programa do controle 
de algas. Na natureza, os corais hospedam as Zooxantelas, dentro de seus tecidos moles, em 
densidades entre 0.5 e 5 milhões/cm². Aproximadamente 85% da energia utilizada pelos corais 
são provenientes das Zooxantelas e os outros 15% são absorvidos pelo tecido mole na forma de 
nutrientes (Carboidratos, Aminoácidos e Ácidos graxos) disponíveis na água. Essa energia abastece 
todos os processos metabólicos dos corais, como a produção de proteínas e a esqueletogênese. 

As Zooxantelas utilizam a intensa luz solar que incide nos recifes tropicais como sua fonte de energia 
primária e transferem cerca de 95% do produto da fotossíntese (Carboidratos, aminoácidos e Ácidos 
graxos) para o coral hospedeiro, utilizando o restante 5% para o próprio processo metabólico. O coral 
hospedeiro oferece nutrientes, compostos nitrogenados, fosfatos e CO2 para as Zooxantelas. Essa 
relação de simbiose, envolvendo a reciclagem de nutrientes, é a chave para o sucesso ecológico.

Outro aspecto desta relação de simbiose é a foto proteção contra fortes radiações. Na natureza, as 
Zooxantelas protegem os corais da intensa radiação Ultra Violeta através da absorção da energia 
luminosa promovendo um sombreamentos das delicadas camadas internas do tecido mole do coral. 
Na natureza, a população de Zooxantelas é controlada pelos nutrientes das algas (nitratos e fosfatos) 
excretados pelos corais. Contudo, em um aquário de recife, a quantidade de nutrientes para as algas 
aumenta rapidamente e se deixado descontrolado irá produzir uma superpopulação de Zooxantelas.

O alto índice de nutrientes induz a superpopulação de Zooxantelas, o que atrapalha o equilíbrio 
natural do aquário, causando uma competição entre as Zooxantelas e o coral pelos recursos 
disponíveis, sem nutrição adicional o coral pode ficar desnutrido. Além disso, o aumento da 
população de Zooxantelas causa o escurecimento dos corais com uma cor marrom-escura que reduz 
os pigmentos coloridos dos corais.Uma densa população de Zooxantelas, dentro de um controle 
aceitável, fornecerá ao coral a energia necessária para um crescimento acelerado.

Reduzir de forma controlada os nutrientes das algas na água do aquário irá reduzir a população 
de Zooxantelas ao nível mínimo mantido somente pelos nutrientes fornecidos pelo tecido do coral 
hospedeiro. 

Nessas circunstâncias, o coral receberá menos energia das Zooxantelas e terá menor proteção 
contra raios UV. Nessa situação se os devidos nutrientes ( Carboidratos, Aminoácidos e vitaminas ) 
estiverem disponíveis na água, o tecido mole do coral pode aumentar a produção interna de energia 
utilizando os elementos disponíveis na água, o coral então aumentará sua proteção natural contra 
raios UV através da intensificação da pigmentação natural dos corais, visto como ganho intenso de 
coloração.

Programa Reef Care 
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Controle de nutriente das algas

A redução microbiológica dos nutrientes das algas (nitratos e fosfatos) ocorre 
naturalmente em todas as áreas do aquário com ausência de oxigênio (dentro 
das rochas vivas, substratos, materiais porosos). Incentivando o processo 
natural através da dosagem regular de uma fonte de carboidratos adequada 
e de oligoelementos essenciais oferecemos uma método fácil e confiável 
e incremental de controle dos níveis de nutrientes para as algas, para 
seguramente controlar tanto a presença de algas nocivas como controlar a 
população das Zooxantelas. 

Suplementos

NO3:PO4-X
® 

NO3:PO4-X é um complexo único de carboidratos que são utilizados por 
bactérias redutoras de nutrientes. Cada tipo de carboidrato do complexo 
é utilizado por diferentes tipos de bactérias redutoras, garantindo a fonte 
específica de Carbono, Nitrogênio e Fósforo requerida para cada estágio. 
O complexo ainda inclui outros elementos orgânicos ligados que são 
importantes estimuladores dentro de cada fase do processo de redução. Esses 
metais e não-metais garantem uma constante propagação bacteriana, uma 
completa redução do nitrato para gás nitrogênio, absorção e utilização do 
fosfato pelas bactérias. 

Esse eficaz controle dos níveis de nitratos e fosfatos, proveniente da dosagem 
monitorada de NO3:PO4-X, garante mudanças graduais e uma manutenção 
precisa do nível de nutrientes, prevenindo a destruição repentina da população de Zooxantelas o que 
pode causar choque de raios UV e desnutrição dos corais.

Diferente de outros regimes de baixo índice de nutrientes, o uso correto de NO3:PO4-X manterá toda 
a vida microscópica que é benéfica para o aquário de recife. NO3:PO4-X também é recomendado 
como uma completa fonte de carbono, para ser utilizada em conjunto com desnitrificadores. 

NO3:PO4-X encontra-se disponivel em garrafas de 100ml, 500ml e 1000ml incluindo um copo medidor para 
dosagem precisa. 

Test Kits 

 Algae Management Test Kits 
O “Nitrate e o Phosphate Pro Test Kit” da Red Sea vem com um prático 
comparador colorimétrico que oferece alta precisão necessária para a dosagem de 
NO3:PO4-X, permitindo o controle completo dos níveis de nutrientes das algas. O 
“Algae Control Kit” combina 2 testes individuais dentro de um só kit.

Nome Teste  Elemento Precisão Alcance Tipo de Teste No. Testes

Nitrato Pro NO3 0.125 ppm 0-64 ppm Comparativo 100

Fosfato Pro PO4  0.02 ppm 0-5 ppm Comparativo 100

Encontram-se disponvel Kits refill para todos os reagentes.

Programa Reef Care 



21

Comparação entre os diferentes métodos de redução de Nitrato e Fosfato:

Métodos 
Redução 

NO3 
Redução 

PO4 
Redução 

Redução 
Controlada

Equipamento 
Essencial

Comentários Técnicos

NO3:PO4-X Sim Sim Sim Protein 
skimmer

Fórmula testada e pesquisada que inclui todos 
os elementos necessários para uma redução de 
longo prazo, controlada e balanceada dos Nitratos 
e Fosfatos, sem necessidade de reatores ou mídia 
de substituição 

VSV (Vodka 
+ Açucar + 
Vinagre)

Sim Sim Sim Protein 
skimmer

Rápida redução de NO3 e de PO4, porém, 
analisando a longo prazo, a falta de elementos 
essenciais reduzirá a efetividade do produto e pode 
causar um colapso na população de bactérias. Esse 
sistema ainda pode produzir H2S (gás sulfídrico), 
elemento tóxico para peixes e corais

Vodka or 
Etanol

Sim Não Não Protein 
skimmer

Rápida redução de NO3 mas não reduz o nível de 
PO4. Se não for combinado com um redutor de PO4 
adicional, a proporção N:P ficará instável, levando 
a surtos de cianobactérias. Analisando a longo 
prazo, a falta de elementos essenciais reduzirá a 
efetividade do produto e pode causar um colapso 
na população de bactérias. Esse sistema ainda 
pode produzir H2S (gás sulfídrico), elemento tóxico 
para peixes e corais.

Des- 
nitrificadores 

Sim Não Não Reator 
Desnitrificante

Rápida redução de NO3 mas não reduz o nível de 
PO4. Se não for combinado com um redutor de PO4 
adicional, a proporção N:P ficará instável, levando 
a surtos de cianobactérias. Sistemas de Carbono: 
Inerentemente instável e de regulagem difícil. 
Esse sistema pode produzir N2O e H2S, elementos 
tóxicos para peixes e corais. Analisando a longo 
prazo, a falta de elementos essenciais reduzirá a 
efetividade do produto e pode causar um colapso 
na população de bactérias. Sistemas de Enxofre: 
Manutenção relativamente baixa, porém pode 
entupir facilmente e causar queda brusca do pH.

Removedor 
de 

NO3 / PO4

Sim Sim Não Reator com 
Media

Rápida porém descontrolada redução de NO3/
PO4 que pode facilmente estressar os corais. 
Alguns produtos, como trocadores de íons de 
Hidróxidos Férricos/Zeólitos geralmente liberam 
cátions indesejáveis. A qualidade baixa dos 
produtos também pode gerar liberação de metais 
indesejáveis (Al, Fe).

Refugium Sim Sim Não Refugium Baixa manutenção mas redução lenta e 
descontrolada de NO3/PO4. Num eventual colapso 
da população das algas do refugio forte toxinas 
serão liberadas no aquário.

Programa Reef Care 
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Programa Coloração De Corais

Uma pesquisa feita pela Red Sea encontrou 31 elementos que, em adição com os elementos 
fundamentais, fazem parte do esqueleto e do tecido mole do coral. A família de suplementos 
da “Coral Colors” divide estes elementos em 4 categorias (Coral Colors A, B, C & D) relacionadas 
conforme as funções biológicas executadas e também são associadas conforme a produção de 
pigmentos específicos no tecido dos corais duros. Esses pigmentos só podem ser produzidos 
utilizando elementos específicos disponíveis em certas concentrações necessários para os processos 
bioquímicos. Todos os 31 elementos são exigidos por todos os corais duros, independente da 
coloração atual dos corais. 

Suplementando segundo o consumo medido

Os suplementos “Coral Colors” foram formulados para que a relação e a proporção dos elementos 
em cada suplemento seja a mesma das encontradas nos tecidos moles dos corais e em seus 
esqueletos. 

Nossa pesquisa identificou uma relação constante entre cada “Coral Colors” e o consumo geral de 
cálcio, que é proporcional ao crescimento do coral e a sua atividade metabólica. Isso oferece um 
prático e seguro modo de dosar todos os suplementos “Coral Colors” baseado na absorção de cálcio. 

Cada um dos “Coral Colors” A, B & C possui um elemento principal ( iodo , potássio & ferro ) que é 
precisamente medido com o único “Coral Colors Pro Test Kit” da Red Sea. Para uma aquários de LPS 
e SPS mais avançados os “Coral Colors A, B & C “ podem ser dosados precisamente de acordo com a 
demanda total dos recifes sobre esses elementos. 

Coral Colors Supplements

Coral Colors A
Complexo de elementos halogênios (iodo, bromo e flúor). Os halogênios 
agem tanto como agentes oxidantes como quanto antioxidantes 
dentro do tecido mole e da camada mucosa do coral, reduzindo as 
possibilidades de branqueamento do coral. Num sistema de recife ativo, 
esses elementos se esgotam rapidamente devido às suas habilidades de 
oxidação e à reatividade com materiais orgânicos. Iodo e Bromo estão 
relacionados com a cromoproteína rosa (pocciloporin).

Coral Colors B
Complexo de potássio e boro. O potássio tem um papel essencial no transporte de nutrientes dentro 
do tecido mole, incluindo os nutrientes provenientes das Zooxantelas. Potássio e boro tem um efeito 
significante na alcalinidade dentro do tecido mole do coral e exerce um papel na formação de 
aragonita no esqueleto do coral. Potássio está relacionado com as cromo-proteínas vermelhas.
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Coral Colors C
Complexo de 8 metais leveis que incluem : ferro, manganês, cobalto, 
cobre, alumínio, zinco, cromo e níquel. Esses microelementos são 
essenciais e tem papéis fundamentais em vários processos bioquímicos 
do metabolismo, incluindo respiração, produção de energia, clorofila 
e estimulo fotossintético. Os elementos “C” estão relacionados com as 
cromo-proteínas verdes e amarelas.

Coral Colors D
Complexo de 18 elementos traço. Esses 18 elementos participam em 
diferentes processos metabólicos dentro do esqueleto e do tecido mole do 
coral. Os elementos “D” estão relacionados com as cromo-proteínas azuis 
e roxas.

Os suplementos do programa de Coloração de Corais encontram-se disponiveis 
em garrafas de 500 ml individuais e num pacote introdutorio completo de 
quatro garrafas de 100 ml (A,B,C e D). Todas as embalagens incluem um 
medidor para facilitar as dosagens.

Coral Colors Kits de Teste

Iodine Pro Test Kit
50 testes colorimétricos de alta resolução, com uma precisão de 0.01 
ppm para a dosagem exata dos suplementos “Coral Colors A”

Potassium Pro Test Kit
40 testes titulométricos de alta resolução, com uma precisão de 3 ppm 
para dosagem exata dos suplementos “Coral Colors B”

Coral Colors Pro Test Kit (I,K,Fe)
combina 3 testes individuais em um único kit para a dosagem exata dos suplementos “Coral Colors A, B & C”

Nome Do Teste Elemento Precisão Alcance Tipo De Teste No. De Teste

Iodo Pro I2 0.01 ppm 0-0.09 ppm Colorimétrico 50

Potássio Pro K 3 ppm 150- 450 ppm Titulometria 40

Ferro Pro Fe 0.05 ppm 0-0.5 ppm Colorimétrico 45

Encontram-se disponvel Kits refill para todos os reagentes. 
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Programa Nutrição De Corais

A maioria dos corais em recifes de aquário, são considerados fotossintéticos, já que recebem 
a maior parte da energia através das fotossíntese feita pelas algas Zooxantelas que vivem em 
simbiose com o coral hospedeiro. Na natureza, esses corais obtém 85% de sua energia através 
desta simbiose com as algas Zooxantelas, e produzem os outros 15% em seu tecido mole 
através da metabolização de nutrientes disponíveis na água. O programa de Nutrição de Corais 
explica como se pode proporcionar esses 15% aos corais fotossintéticos e todas as necessidades 
nutricionais para os corais não fotossintéticos como a gorgonia que não têm Zooxantelas. 

Corais não conseguem mover-se para captar alimentos e também não conseguem levar alimentos 
á boca por isso digerem qualquer tipo de matéria orgânica dissolvida (DOM) que flua livremente 
pelo seu disco oral (do tamanho de uma cabeça de alfinete) ou absorvida pelo seu tecido mole. 
Num recife, a DOM vem de várias fontes orgânicas tais como mucus de corais vizinhos ou 
pequenos aglomerados de bacterias. 

A investigação da Red Sea focou-se em isolar os diferentes componentes da DOM vindas de 
convencionais e não convencionais fontes orgânicas por forma a criar um complexo de DOM 
altamente nutritivo e de fácil digestão:

 ° Fornecer todos os componentes energéticos para corais moles, LPS, SPS e não fotossintéticos 
para o crescimento e coloração.

 ° Fornecer o maior valor energético após a digestão

 ° Provocar a menor poluição possivel na água

A quantidade de nutrientes necessária varia consoante o número e tipo de coral que existe no 
aquário. A quantidade necessária de suplementos para os corais SPS varia também com os niveis 
de nutrientes das algas (Nitrato & Fosfato) na água. Em sistemas com baixos níveis de nutrientes 
para algas, quando usamos o Red Sea NO3:PO4-X, a quantidade de energia que os corais recebem 
da Zooxanthellae é reduzida significantemente, portanto, altos níveis de nutrientes para coral 
precisam ser fornecidos para suprir a demanda de energia dos corais.
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Suplementos Nutritivos para Corais 
O programa nutricional “Reef Energy” da Red Sea é dividido em 2 produtos complementares 
devido às indesejáveis interações entre os vários componentes necessários para requerimentos 
nutricionais dos corais.

Reef Energy® A
é uma fórmula única, fonte de carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos e 
flocos suspensos de proteína que estão disponíveis para consumo direto e para 
absorção pelos corais. Todos os componentes foram comprovados para ser 
utilizados no processo metabólico de produção de proteína e de regeneração 
do tecido mole do coral, e portando, não introduz nenhum material orgânico 
desnecessário no sistema. 

O Reef Energy A estimula a extração e extensão dos pólipos e do tecido 
mole, auxiliando o coral a consumir mais nutrientes, através do aumento da 
superfície de absorção.

Reef Energy® B
é um complexo de vitaminas e aminoácidos altamente concentrado que 
foram encontrado como fatores limitantes da demanda nutricional dos corais 
e de outros invertebrados. Esse complexo reabastece as mesmas vitaminas 
e AAM (aminoácidos marinhos) produzidos pelas Zooxantelas. Vitaminas 
são precursores importantes na síntese das cromoproteínas enquanto os 
aminoácidos são sua base de construção. 

Todos os componentes presentes no Reef Energy B vêm de fontes marinhas 
e são emulsionados de maneira única, que intensifica a solubilidade e a 
absorção de vitaminas e ácidos pela superfície dos corais.

Reef Energy A & B estão disponíveis em garrafas individuais 
de 500ml e num pacote introdutorio de duas garrafas de 100 ml.

Programa Reef Care 
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Coloração melhorada ou Crescimento acelerado? 

É de conhecimento comum que para manter corais 
vivos tem que se ter atencao a parametros da agua 
especificos. O estudo desenvolvido pela Red Sea 
sobre as necessidades fisiologicas de corais SPS, 
LPS & moles a longo prazo em aquarios de recife, 
demonstrou que mediante o objetivo do hobbista - 
Coloração melhorada ou Aceleração do Crescimento 
– existem requerimentos diferentes em relacao aos 
parametros da agua. 

É relativamente fácil manter as condições propícias 
para um crescimento acelerado. Já manter as 
condições para intensificar a coloração é mais 
trabalhoso, já que necessitamos um nível maior de 
atenção sobre os parâmetros da água. É teoricamente 
possível mas não é recomendado, atingir um 
crescimento acelerado e uma intensificação da 
coloração simultaneamente, pois o sistema sempre 
estará na beira da instabilidade.

O completo Reef Care Program fornece um avançado 
guia de instruções para todos os níveis de aquaristas, 
com instruções detalhadas de como atingir os parâmetros ideais para todos os tipos de aquário de 
recife.

Parâmetros recomendados para um crescimento acelerado do coral 

Níveis de nutrientes das algas

NO3 1-2 ppm Este parametros garantem uma população grande de Zooxantelas que 

irão fornecer energia suficiente para o crescimento intenso dos coraisPO4 0.1 ppm

Elementos Fundamentais

Alkalinity 12.6dKH - 4.5 meq/l
Níveis equilibrados e elevados dos elementos fundamentais para que a 

energia extra seja utilizada corretamente
Ca 465 ppm

Mg 1390 ppm

Elementos Traço 

I2 0.06 ppm
Avaliar a quantidade de elementos traço (Coral Colors) tomados pelos 

corais durante o crescimento
K 410 ppm

Fe 0.15 ppm

Nutrientes para Corais - Reef Energy

Reef Energy A 2 ml para cada 100 L Quantidades suficientes de nutrientes de corais (Reef Energy) 

para suplementar a energia fornecida pelas ZooxantelasReef Energy B 2 ml para cada 100 L

Programa Reef Care 
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Parâmetros recomendados para intensificação da coloração

Níveis de nutrientes das algas

NO3 0.25 ppm Este parametros garantem uma população reduzida de Zooxantelas que irão 

reduzir a cor amarronzada dos corais e intensificando sua coloraçãoPO4 0.02 ppm

Elementos Fundamentais

Alkalinity 8.2dKH / 2.9meq/L
Níveis equilibrados e reduzidos dos elementos fundamentais para diminuir a 

demanda de energia que o crescimento do coral exige
Ca 430 ppm

Mg 1310 ppm

Elementos Traço 

I2 0.06 ppm
Disponibilidade de elementos traço (Coral Colors) utilizados, no tecido mole, 

para ganho de coloração
K 380 ppm

Fe 0.15 ppm

Nutrientes para Corais - Reef Energy

Reef Energy A 4 ml para cada 100 L Grandes quantidades de nutrientes de corais (Reef Energy) que fornecem 

a energia adicional que o coral precisa receber do ambienteReef Energy B 4 ml para cada 100 L

Aiptasia-X
Este produto garante a eliminação da aiptasia e não afeta os corais do recife.

Aiptasia-X é uma solução viscosa pegajosa exclusiva que coagula em contato 
com a água do aquário. É recomendado que seja injetado no disco oral da 
anemona que ao ser estimulado vai ingerir o produto.

Poucos minutos depois de ingerir Aiptasia-X, a anemona implode, irradicando 
a anemona e as planulas. Esta implusão não afeta os polipos de corais 
permitindo um tratamento seguro de Aiptasia que cresceram entre os corais.

O produto em excesso vai-se decompor naturalmente sem causar lesões nos 
corais de recife.

Estão disponiveis dois tamanhos de kit com garrafas de 60 ml e de 250 ml. Ambos incluem um aplicador de 3 
ml com duas pontas diferentes, uma reta e outra curva.

Um refill de 500 ml tambem está disponivel.

Programa Reef Care 
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Lâmpadas de Recife fluorescente T5

A maioria dos corais é fotossintética, e aproximadamente 85% da 
energia necessária para o seu crescimento e coloração, provem da 
sua relação simbiótica com as algas Zooxantelas que vivem em sua 
estrutura. Para facilitar o crescimento de Zooxantelas, é essencial 
fornecer não só a intensidade necessária de iluminação (1 Watt/litro 
para as lâmpadas fluorescente T5), mas também assegurar que a 
iluminação utilizada proporciona o espetro de cor ideal para os corais.

A nova linha de iluminação de aquários, T5, da Red Sea é o 
resultado de testes extensos sobre as necessidades de luz dos corais 
em aquários marinhos. Estas novas lâmpadas de alta qualidade 
produzidas na Alemanha fornecem o espetro de intensidade e cor, 
necessário para as espécies de coral mais exigentes, conhecidos 
como SPS (corais duros de pólipos pequenos). Estes corais incluem 
espécies como Acropora, Montiopora e Seriatopora que têm 
necessidades de iluminação mais exigentes do que os corais moles.

O uso de uma combinação de tubos fluorescentes T5 da Red Sea 
cria um efeito visual natural e vibrante, além de proporcionar o 
crescimento dos corais e a fluorescência de suas cores, contudo sem 
induzir o crescimento de algas nocivas.

REEF-SPEC® Azul Branco 15000K
TEsta mistura especial de cor (60:40 racio de 6000K e 22000K) 
reproduz as condições naturais de iluminação dos recifes tropicas 
entre 1 e 20 metros de profundidade.

REEF-SPEC® Actinico 22000K
Esta mistura especial de cor azul e de espectro actínico é ideal para 
maximizar a coloração fluorescente dos corais.

REEF-SPEC® Rosa
O espectro ú nico de REEF-SPEC Rosa realça a coloração vermelha, rosa 
e roxa de corais SPS e LPS.

Iluminação de Recife T5 da Red Sea

Nome do Produto Temperatura Côr Potência Comprimento

Combinação 
recomendada

6
âmpadas

10
âmpadas

REEF-SPEC® Azul/Branco 15.000K Azul/Branco 24/39/54/80 W  549/849/1149/1449 mm 3 5

REEF-SPEC® Actinico/Azul 22.000K Actinico/Azul 24/39/54/80 W  549/849/1149/1449 mm 2 3

REEF-SPEC® Rosa - Rosa/Roxo 24/39/54/80 W  549/849/1149/1449 mm 1 2
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Skimmers

C-Skim™ 1800 

A escolha inteligente para o hobbista “profissional”. 

O C-Skim™ 1800 da Red Sea representa a integração de funções 
revolucionárias na aquariofilia, como o alto rendimento de skimmers 
comerciais, desenho compacto e eficaz. O C-Skim™ representa um novo 
modelo de skimmers, em termos de eficiência, rendimento e facilidade 
de uso. 

O C-Skim™ inclui uma camara fechada de fluxo de água periférico que 
proporciona uma melhor dinâmica de fluxo água e ar, um sistema único 
e integrado de lavagem do pescoço do escumador (Neck Washing) 
que aumenta o rendimento da escumação a longo prazo e uma janela 
(FoamView) que permite um melhor ajuste na produção de espuma.

Sistema de lavagem do escumador (Neck Washing) 
Pesquisas revelaram que quando se deixa acumular 
sedimentos orgânicos no pescoço do skimmer (devido falta 
de limpeza periódica), a produção de espuma reduz em 
torno de 30% a 40%. O sistema de lavagem, Neck Washing, 
desenvolvido especificamente para o C-Skim™ desvia a água 
da câmera do skimmer para um anel pulverizador no topo do 
pescoço do equipamento, limpando assim todos os sedimentos 
acumulados. Ao retornar ao fluxo normal de água, os 
sedimentos são empurrados para o copo do skimmer para que 
possam ser retirados do sistema.

FoamView®

A janela FoamView está integrada na parte dianteira do copo do escumador e 
proporciona uma visão nítida da espuma dentro do copo, permintindo assim um 
ajuste mais fácil para se obter a consistência desejada da espuma. 

Desenho Ergonómico
Com um desenho ergonômico, compacto, retangular, de fácil instalação e uso, 
o C-Skim™ pode ser instalado facilmente dento do sump (In-sump) ou externo 
(stand alone), em qualquer sistema de filtragem sem comprometer o seu 
desempenho e eficiência.

Indicação de Uso
A configuração do volume de aquário recomendado para o C-Skim™ foi 
calculada em função número de vezes que a água do aquário é filtrada por 
hora, relacionado com as próprias necessidades dos diversos organismos. Estes 
foram os volumes determinados pela Red Sea de acordo com o tipo de aquário:

Aquários só com peixes
1 turnover* / hora

Aquários com Corais Moles
1,5 - 2 turnover* / hora

Aquários com Corais Duros
2,5 - 3 turnover* / hora

1800 Litros 1200 Litros 600 Litros

* turnover - Número de vezes que o volume total de água do aquário passa pelo Skimmer

Iluminação & Filtragem

Caraterísticas do C-Skim™: 

• PSK Bomba – 800 L/h de ar; 

• Sistema Neck Washing integral; 

• Janela de ajuste da espuma 
FoamView*; 

• Skimmer de alta eficiência;

• Instalação interna ou externa
*Patenteado 
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Simulador de Ondas

Wave Master Pro 
Cria correntes de água alternadas e com fluxo aleatório em um 
aquário, ativando e desativando automaticamente as diferentes 
bombas dentro do aquário graças ao seu microprocessador. 

Wave Master Pro oferece várias opções e configurações 
inteligentes que fazem com que este equipamento seja adequado 
para praticamente todos os aquários marinhos.

Características: 

 º 4 diferentes potências no movimento das ondas

 º 2 opções de alimentação

 º Programa noturno: Um período noturno de 8 horas preprogramado que muda 
automaticamente com movimento de ondas suaves.

Ozonizador
Gerador de ozônio de última geração para aquários domésticos com várias concentrações de ozônio possíveis 
(50, 100 e 200 mg/h). Usa tecnologia de alta frequência para alternar entre o modo de injeção ou stand-by, 
desenhado para operar em ambientes úmidos. Sem manutenção regular e ajustável a a todos os controladores 
Redox (ORP). Inclui suportes para montagem.

Aqua Zone
Gerador de ozônio de última geração para aquários domésticos com várias concentrações de 
ozônio possíveis (50, 100 e 200 mg/h). 

Usa tecnologia de alta frequência para alternar entre o modo de 
injeção ou stand-by, desenhado para operar em ambientes úmidos. 
Sem manutenção regular e ajustável a a todos os controladores 
Redox (ORP). 

Inclui suportes para montagem. 

Aqua Zone Plus 
Gerador de ozônio com controlador Redox integrado
A solução completa para a utilização do ozônio de uma maneira completa e segura para os aquários. 
Além das características do Aqua Zone, possui:

 º Controle automático do fluxo de ozônio em função de um ORP 
pré defenido

 º Monitor iluminado de fácil leitura
 º Fácil ajuste da saída de ozônio e ORP desejado
 º Visualização contínua do ORP em curso

 º Inclui suportes para montagem

Aqua Zone Deluxe
AquaZone Plus com um eletrodo ORP fiável.



Red Sea U.S.A
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
U.S.A
Tel: 1 888 RED SEA9
redseainfo@redseafish.com

Red Sea Aquatics (UK) 
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
United Kingdom
Tel: +44 (0) 203 3711492
uk.info@redseafish.com 

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: +33 2 32 37 7137
info@redseaeurope.com

International
Free Trade Industrial Zone
Eilat 8814001
Israel
Tel: +972 9 956 7107
office@redseafish.com

www.redseafish.com
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Red Sea Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 (0) 211 52391 481 
de.info@redseafish.com


