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Objetivos
O projeto HULK tem como objetivo global compreender o papel dos cleptoplastos no
metabolismo animal e determinar quais os mecanismos responsáveis pela
sobrevivência dos cleptoplastos dentro de células animais. Isto será feito respondendo
aos seguintes objetivos específicos:
1) Qual o destino do carbono fixado via fotossíntese dentro das células animais?
Espécies que mantêm cleptoplastos ativos por períodos mais longos apresentam
maior grau de aquisição de carbono fotossintético?
2) Podem os mecanismos de fotoprotecção atenuar o stress oxidativo no cleptoplasto,
contribuindo assim para uma maior longevidade?

Atividades
O projeto é estruturado nas seguintes actividades:
1. Identificação das transferências de carbono inorgânico para os tecidos do animal a
partir de carbono fotossintetizado pelos cleptoplastos.
2. Demonstração de que o comportamento dos sacoglossos é afectado pelo estado de
foto-aclimatação dos cleptoplastos e teste da hipótese de foto-proteção
comportamental.
3. Investigação dos mecanismos de foto-proteção dos cleptoplastos dentro das células
animais.
4. Determinar a capacidade de foto-proteção do cleptoplasto em escalas temporais
longas e avaliação da importância relativa dos mecanismos de foto-proteção derivados
do comportamento animal e dos mecanismos intrínsecos ao cloroplasto.

Resultados Esperados / Atingidos
A actividade de investigação do projeto resultará numa série de publicações cientificas
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