
Reef Energy® Plus | 29
PT

Programa Reef Care da Red Sea - Receitas
O programa Reef Care da Red Sea é resultado de muitos anos de pesquisa das demandas 
fisiológicas dos corais SPS (corais duros de pólipos pequenos), LPS (corais duros de 
pólipos grandes) e corais moles. As receitasTM do Reef Care traduzem os muitos anos de 
experiência prática da Red Sea aplicando o programa Reef Care em dezenas de milhares 
de aquários com corais por todo o mundo num regime simples de gestão de atividades da 
água especifico para os tipos mais comuns de aquários de Recife do hobby.

Gestão da água refere-se a todas as atividades relacionadas com a água, tais como 
mudanças de água, testar agua e suplementando o que precisa ser feito numa base 
constante para garantir o sucesso do seu aquário de corais. Isto mantém não apenas o 
equilíbrio ideal da água do mar, mas também lida com o controle de algas incômodas e a 
nutrição dos corais para que a sua saúde e vitalidade se mantenha por muito tempo.

Adicionalmente ao “Reef Energy®” (Nutrição para corais), que será descrito abaixo, o 
programa de corais completo da Red Sea inclui:

Foundation™ - (Elementos fundamentais dos Corais): Promove níveis balanceados de 
elementos fundamentais (cálcio, carbonatos e magnésio) que garantem a condição ideal 
da água para uma vida saudável e vibrante dos corais.

Algae Management Program - (Programa de Controle de Algas): O controle do nitrato 
e fosfato a níveis reduzidos, previnem o nascimento das algas daninhas e permite o 
ajuste fino das populações das Zooxanthellae que alteram significantemente as taxas de 
crescimento dos corais e sua coloração. 

Trace-Colors™ - (Cores dos Corais) : Fornece os elementos menores e elementos traço, 
que são parte integrante do esqueleto do coral e seus tecidos moles, estes elementos são 
significativamente importantes para os corais SPS,  fazendo com que possam exibir suas 
cores naturais mais vívidas.

Para ótimos resultados, você deve utilizar o programa completo.
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Reef Energy® Plus: Nutrição completa para Corais
A maior parte dos corais de um aquário é considerada como se fossem “fotossintéticos”, 
eles recebem a maior parte de sua energia vital através da fotossíntese  realizada pela 
Zooxanthellae em uma relação de simbiose, ou seja, a Zooxanthellae faz a fotossíntese 
e os corais aproveitam a energia e dão em troca abrigo, nutrientes presentes na agua e 
exposição a luz. Na natureza, esses corais recebem aproximadamente 85% da energia 
através da fotossíntese e os 15% restantes são produzidos nos tecidos moles através da 
metabolização de nutrientes presentes na água. 

Corais não fotossintéticos (que não fazem fotossíntese, tais como as Gorgonias, 
Dendronephthyas e Tubastreas) e outros invertebrados filtrantes, retiram toda energia dos 
nutrientes da água a seu redor.

É, portanto, essencial que seja providenciado um Mix balanceado de carboidratos, 
vitaminas, aminoácidos e ácidos graxos para que seja oferecida a energia necessária 
que o coral demanda. A quantidade de nutrientes depende do tipo de coral mantido no 
aquário. A necessidade nutritiva dos corais SPS em particular também depende do nível 
de nitrato e fosfato na água. Em sistemas com baixos níveis de nutrientes para algas, 
quando usamos o Red Sea NO
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Zooxanthellae é reduzida significantemente, portanto, altos níveis de nutrientes para coral 
precisam ser fornecidos para suprir a demanda de energia dos corais.

Devido a indesejáveis interações entre os vários componentes necessários para a 
completa obtenção dos requisitos nutricionais, o Programa de Red Sea é dividido em 2 
produtos complementares:

Reef Energy® Plus é uma fórmula nutricional única, completa, com alta eficiencia 
energética e nutricional, que fornece todos os carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos 
e vitaminas que os corais necessitam para sua total vitalidade, crescimento e coloração. 
Inclui todos os componentes básicos do Reef Energy® A&B original em duas partes, mais 
alguns ingredientes em uma única formulação que lhes permite manter sua eficácia 
quando combinados.
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Em testes de longo prazo, essa nova formulação exclusiva com os ingredientes 
adicionados mostra 15% mais crescimento dos corais quando comparado com a fórmula 
original de 2 partes.

Reef Energy® Plus é um complexo orgânico de fontes de energia dissolvido e em 
suspensão de proteínas, disponíveis para consumo direto e absorção pelos corais. Cada 
componente é utilizado nos processos metabólicos da produção de proteínas de coral 
e regeneração de tecidos moles e, portanto, não introduz nenhum material orgânico 
desnecessário para o sistema.

Reef Energy® Plus Estimula a extensão dos pólipos e tecidos moles, ajudando o coral a 
otimizar o consumo de nutrientes, expandindo sua área de superfície para absorção.

Introdução para suplementação dos Corais com o Reef Energy® Plus

1. Trate seu aquário de acordo com as necessidades dos Corais mais exigentes, mesmo 
que estes não sejam as colônias maiores ou predominantes.

2. As tabelas de dosagem são baseadas no tratamento de 100L de água. Estime o 
volume total de água do seu aquário (aquário, sump, refúgio menos o volume das 
rochas vivas, equipamentos e etc.) para obter a dosagem correta para o seu sistema. 

3. Desligue o Skimmer antes de colocar a mistura e deixe desligado de 15 a 30 minutos. 
Durante este período mantenha o aquário com uma circulação suave.

4. O “Reef Energy®” Plus pode ser adicionado diretamente ao aquário.

5. Para corais delicados, (Gorgoneas, Tubastreas e Gonioporas), coloque a mistura 
diretamente sobre o coral com o auxilio de uma pipeta. 

6. Se você perder um ou mais dias de uso do Reef Energy® Plus, não adicione a 
quantidade que se esqueceu e reinicie na dose diária atual.

PT
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Dosagem do Reef Energy® Plus 
 

Frag 4

misto de corais moles e duros 4

SPS Dominante 8

ULNS 12

A tabela de dosagem é recomendada como ponto inicial baseado em um aquário 
plenamente habitado de corais, mas, de qualquer maneira essa dosagem pode necessitar 
de ajustes específicos ao seu sistema.

É necessária a monitoração constante da aparência visual dos corais e a checagem por 
variações nos níveis de Nitrito e Fosfato, particularmente em aquários com baixo níveis 
de nutrientes.

Sinais típicos “overdose” é o aparecimento de um biofilme cinza ou marrom nas rochas 
vivas e surgimento de algas daninhas.

Sinais de “sub-dosagem”, em um sistema com baixos níveis de nutrientes é o 
“Bleaching” (branqueamento) de corais que se inicia da base para cima do Coral.

Sinais de overdose ou sub-dose de suplementos podem estar relacionados a outros 
temas, tais como, níveis muito alto ou baixo de nitratos e fosfatos, ou excessiva ou baixa 
dosagem do “Trace-Colors™ Suplement”. Antes de ajustar a dosagem do “Reef Energy®” 
certifique-se de que todos os parâmetros estão em um nível adequado.
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Notas importantes:
• Refrigerar após abrir.
• Válido por até 1 ano após o primeiro uso.
• Para utilizar com bombas dosadoras: despeje o suprimento de 1 semana em um 

recipiente não refrigerado.
• Preencha a cada semana e lave bem entre as recargas.


