
 
 
 
 
 
Capítulo 3: 
 

ECOLOGIA DO FITOPLÂNCTON 
 

3.1- CONSTITUIÇÃO 
 
A fracção vegetal do plâncton (i.e. o fitoplâncton) é constituída por organismos 
fotoautotróficos capazes de sintetizar matéria orgânica através do processo fotossintético. 
O fitoplâncton é responsável por grande parte da produção primária nos oceanos (definida 
como a quantidade de matéria orgânica sintetizada pelos organismos fotossintéticos e 
quimiossintéticos). 
 
O fitoplâncton é essencialmente constituído por algas microscópicas unicelulares 
(excepcionalmente pluricelulares) isoladas ou coloniais, com dimensões compreendidas 
entre alguns µm e algumas centenas de µm. Como exemplos de fitoplanctontes 
pluricelulares podem mencionar-se os Sargassos, algas castanhas da ordem Fucales com 
algumas dezenas de cm, dotados de flutuadores esféricos e que abundam no Atlântico 
central (25º a 35º Lat.N) (mar dos Sargassos) e ainda algumas algas do género 
Antithamion que ocorrem nas costas australianas (BOUGIS, 1974). 
 
De entre as algas unicelulares do fitoplâncton podem mencionar-se em primeiro lugar as 
Diatomáceas (Bacillariophyceae) e em segundo lugar os Dinoflagelados (Dinophyceae). 
Outros grupos de algas flageladas podem constituir igualmente uma fracção importante do 
fitoplâncton, nomeadamente: Coccolithophoridae, Haptophyceae, Chrysophyceae 
(Silicoflagelados), Cryptophyceae e algumas algas Chlorophyceae (RAYMOND, 1980). 
 
As Diatomáceas constituem as formas dominantes do fitoplâncton. Muitos géneros são 
unicelulares (e.g. Coscinodiscus) mas existem igualmente formas coloniais em cadeia (e.g. 
Chaetocerus) ou com padrões distintos (e.g. Asterionella). Estas associações parecem ter 
uma função essencialmente mecânica, uma vez que as células podem subsistir 
independentemente. As formas coloniais constituem adaptações à vida no domínio 
pelágico com o consequente aumento de flutuabilidade. 
 
A principal característica das Diatomáceas é o seu esqueleto externo (frústula), constituído 
essencialmente por silício e composto por duas valvas que se sobrepõem. Em muitas 
Diatomáceas a valva superior (epiteca) e a inferior (hipoteca) sobrepõem-se de um modo 
idêntico ao de uma caixa de Petri. Cada valva consiste numa placa achatada e convexa 
cuja forma é característica para cada espécie (circular, elíptica, triangular, quadrada, 
poligonal ou irregular). Estas valvas podem exibir uma ornamentação mais ou menos 
desenvolvida. 
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Alguns autores dividiram as Diatomáceas em Penadas e Cêntricas. As Diatomáceas 
Penadas têm células mais ou menos alongadas numa direcção podendo apresentar 
uma simetria bilateral na estrutura das valvas. Podem existir assimetrias secundárias 
por deformação. A maioria das Diatomáceas Penadas são formas bentónicas, mas 
algumas formas são tipicamente planctónicas (e.g. Thalassiothrix, Thalassionema, 
Asterionella, Nitzschia). Nas Diatomáceas Cêntricas as valvas possuem uma simetria 
radial, por vezes menos aparente (e.g. Coscinodiscus, Skeletonema, Thalassiosira, 
Rhizosolenia). 
 
Os Dinoflagelados constituem também uma parte importante do fitoplâncton. Possuem 
dois flagelos quase sempre com uma disposição ortogonal: um longitudinal e outro 
perpendicular ao primeiro. Existem espécies de Dinoflagelados fotoautotróficos e outras 
desprovidas de pigmentos clorofilinos (formas heterotróficas). Existem outras formas que 
podem exibir os dois tipos de nutrição (formas mixotróficas). Alguns Dinoflagelados 
libertam toxinas que podem ser prejudiciais a um grande número de organismos. Algumas 
espécies são responsáveis por marés vermelhas. 
 
Os Coccolitoforídeos são flagelados por vezes muito abundantes que se caracterizam 
essencialmente por possuirem uma célula revestida exteriormente por pequenas placas 
calcáreas (coccolitos). Apresentam formas extremamente variadas. 
 
No domínio estuarino o fitoplâncton é sobretudo constituído, tal como no meio marinho, 
por Diatomáceas e Dinoflagelados. As Diatomáceas são comparativamente mais 
abundantes, mas os Dinoflagelados podem proliferar em certas épocas do ano. Na maioria 
dos sistemas estuarinos a produção primária do fitoplâncton não desempenha um papel 
preponderante nas cadeias tróficas. As algas e plantas bentónicas (e.g. Zostera) são 
responsáveis por grande parte da productividade primária. Populações marinhas 
temporárias ou permanentes de Diatomáceas (Skeletonema, Nitzschia, Thalassiosira, 
Coscinodiscus, Rhizosolenia, Chaetoceros) e Dinoflagelados (Prorocentrum, Peridinium) 
podem desempenhar um papel importante nas regiões a jusante de um estuário. Espécies 
tipicamente estuarinas são naturalmente muito abundantes. Algumas Diatomáceas 
bentónicas podem igualmente surgir no seio do plâncton devido sobretudo aos 
movimentos de turbulência induzidos pelas correntes de maré. Pode assistir-se nos 
sistemas estuarinos à ocorrência de marés vermelhas causadas sobretudo pela 
proliferação maciça de Dinoflagelados. Os fitoplanctontes presentes nos estuários tendem 
a ser quantitativamente abundantes mas a sua diversidade é geralmente pouco elevada 
(DAY, 1981). 
 
3.2- ESTUDOS QUANTITATIVOS 
 
3.2.1- Biomassa 
 
A importância do fitoplâncton como estando na base de grande parte da produção 
primária nos oceanos justificou a realização de um grande número de estudos qualitativos. 
 
A identificação e enumeração dos fitoplanctontes pode ser efectuada num volume de água 
determinado tendo por finalidade entre outros aspectos a determinação da biomassa 
fitoplanctónica. Esta determinação deve ter em consideração que os volumes plasmáticos 
das células variam consideravelmente no seio de uma mesma espécie e entre espécies 
distintas, devido à existência de numerosos vacúolos. Os resultados são expressos em µ3 
ou mm3 por volume de água. O volume plasmático (Vp) pode ser avaliado a partir da 
seguinte expressão (SOURNIA, 1978):  
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Vp = S x e + 0,10 x V 
 
 em que: 

S = superfície celular; 
V = volume celular; 
e = espessura do citoplasma (avaliado entre 1 e 2 µm em função da relação 

S/V: S/V<0,35 e=2,0; 0,35<S/V<0,50 e=1,5; 0,51<S/V<0,89 e=1,0; 
S/V>=0,90 Vp=V). 

 
A biomassa deduzida através do volume das células fitoplanctónicas é no entanto menos 
precisa e mais morosa relativamente à determinação da biomassa clorofilina. 
 
A contagem e identificação de fitoplanctontes envolve a utilização de um microscópio de 
inversão (método de Utermöhl) após a sua concentração e sedimentação em câmaras 
apropriadas (Sedgwick-Raffer, Palmes-Maloney, Petroff-Hausser, etc.). As medições dos 
fitoplanctontes devem ser efectuadas com o auxílio de uma ocular micrométrica calibrada 
(SOURNIA, 1978) (Figura 3.1). 
 

 
 

Figura 3.1- Microscópio de inversão. 
 
A biomassa avaliada a partir do volume plasmático é usualmente afectada de grande 
imprecisão devido às diferenças encontradas nas estruturas celulares dos fitoplanctontes. 
Procurou-se deste modo quantificar de um modo mais rápido e directo a biomassa 
fitoplanctónica. A medida dos pigmentos e em particular da clorofila parece fornecer uma 
indicação precisa da biomassa clorofilina e da capacidade fotossintética do fitoplâncton. 
 
Um extracto acetónico de plâncton tem um espectro de absorção característico com dois 
picos principais situados aproximadamente nas regiões dos 400/500 nm e 650 nm do 
espectro electromagnético. O último destes picos é quase exclusivamente devido às 
clorofilas (BOUGIS, 1974). 
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O fitoplâncton deve ser concentrado com a finalidade de determinar os pigmentos 
clorofilinos filtrando o volume de água recolhido através de um filtro de celulose ou 
derivado da celulose com um poro de 0,45 a 0,65 µm. Pode usar-se uma bomba de vácuo 
para facilitar a filtração da água (um poder de sucção de 2/3 atm é habitualmente 
utilizado). Os pigmentos retidos por este processo de filtração são dissolvidos utilizando 
acetona a 90% e o extracto acetónico é posteriormente centrifugado (10 min a 4000/5000 
g). As medições dos pigmentos são efectuadas recorrendo ao auxílio de um 
espectrofotómetro (Figura 3.2). Efectuando medidas em três comprimentos de onda 
distintos é possível determinar a quantidade de cada uma das clorofilas (a, b e c) nas 
amostras. As expressões empregues são as seguintes (ANON., 1966, UNESCO, 1966): 
 
  Chla(µg/ml)=    11,64e663-2,16e645+0,10e630 
  Chlb(µg/ml)=  -  3,94e663+20,97e645-3,66e630 
  Chlc(µg/ml)=  -  5.53e663-14,81e645+54,22e630 

 

 

 
Figura 3.2- Espectrofotómetro. 

 
A avaliação da concentração em pigmentos fotossintéticos pode ser igualmente efectuada 
recorrendo a um fluorómetro. As técnicas fluorométricas têm um limite de detecção cerca 
de 10 vezes superior às técnicas espectrofotométricas pelo que são por vezes utilizadas 
quando as concentrações são baixas ou a sua amplitude de variação é reduzida. Este 
método alternativo consiste não na utilização da absorvância da luz pela clorofila 
(espectro- fotómetria) mas sim na sua fluorescência, ou seja na sua capacidade de emitir 
radiação luminosa. Um extrato acetónico de clorofila é excitado por energia luminosa 
usualmente com um comprimento de onda de 430nm emitindo radiação nos 670nm. Após 
o desenvolvimento de fluorómetros extremamente sensíveis torna-se possível utilizar esta 
metodologia in situ sendo deste modo determinada a concentração em clorofila 
directamente na água e por vezes em contínuo (ANON., 1966).  
 
Um factor importante de erro na determinação da biomassa fitoplanctónica através da 
avaliação da concentração clorofilina relaciona-se com a ocorrência de feofitina que 
constitue uma forma de degradação da clorofila. A acidificação da clorofila induz a sua 
transformação em feofitina, o que sucede por exemplo nos restos fecais rejeitados em 
quantidades apreciáveis pelos copépodes herbívoros (BOUGIS, 1974). 
 

 48



A partir da determinação da concentração em clorofila é possível deduzir a quantidade de 
carbono (C) contida numa determinada amostra (BOUGIS, 1974): 
 
  C = F x mg clorofila 
 
  em que: 
  F = coeficiente variável (10 a 100 de acordo com as populações 

estudadas – valor médio 35, 50 numa região sob influência de um 
regime de afloramento costeiro. 

 
O teor em clorofila dos fitoplanctontes pode igualmente variar ao longo de um período 
circadiano. 
 
Existem outros métodos susceptíveis de serem utilizados na avaliação da biomassa 
fitoplanctónica. Nestes incluem-se os métodos empregues na medição de partículas 
presentes na água (seston) que incluem naturalmente organismos fitoplanctónicos. De 
entre estas partículas sestónicas o fitoplâncton representa na grande maioria dos casos 
uma fracção importante, mas podem igualmente estar presentes organismos 
zooplanctónicos e partículas orgânicas não vivas (tripton). 
 
Um contador de Coulter (Figura 3.3) pode ser utilizado na enumeração das partículas 
sendo em certos casos possível determinar o seu volume. Trata-se de um método não 
selectivo uma vez que não não é possível diferenciar as partículas enumeradas. 
 
 

 
 

Figura 3.3- Contador de Coulter. 
 

Um outro método consiste em dosear, após a filtração de um determinado volume de 
água, o carbono, o azoto e os glúcidos orgânicos através de diversos procedimentos mais 
ou menos complexos. As partículas triptónicas não são, no entanto, eliminadas nas 
determinações. Pode dosear-se o ATP (adenosina trifosfato) que intervem nas reações 
energéticas da matéria viva e que desaparece rapidamente após a morte das células. A 
taxa de ATP na matéria viva é no entanto extremamente variável sendo característica para 
cada espécie (BOUGIS, 1974). 
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No domínio estuarino as estimativas da biomassa são dificultadas devido à existência de 
grande quantidade de detritos sestónicos (incluindo detritos de microalgas bentónicas). 
 
 
3.2.2- Distribuição Vertical 
 
O estudo da concentração dos organismos fitoplanctónicos a diferentes profundidades da 
coluna de água, nomedamente recorrendo à sua enumeração e identificação (método de 
Utermöhl), permitiu verificar a existência de variações importantes na sua repartição 
vertical. Os fitoplanctontes são mais abundantes nas camadas superficiais da coluna de 
água (zona eufótica) rareando nas camadas mais profundas. A zona eufótica estende-se 
desde a superfície das águas até à profundidade de compensação (nível em que a 
produção de oxigénio através do processo fotossintético contrabalança exactamente o 
oxigénio absorvido pela respiração e outros processos metabólicos) dos vegetais 
fotoautotróficos. Existem no entanto concentrações variáveis de fitoplanctontes na região 
superior da zona oligofótica devido sobretudo a fenómenos de turbulência. 
 
Os fitoplanctontes não são no entanto comparativamente mais abundantes nas regiões 
mais fortemente iluminadas do domínio oceânico fundamentalmente devido a dois factores 
 (BOUGIS, 1974): 

 
(i) As fortes intensidades luminosas são por vezes inibidoras ou perturbadoras da 

capacidade fotossintética; 
 
(ii) A maioria dos organismos fitoplanctónicos, em particular as Diatomáceas, não 

possui a capacidade de se movimentar pelos seus próprios meios na coluna 
de água, assistindo-se ao seu afundamento ("sinking") progressivo na coluna 
de água. 

 
As maiores concentrações de fitoplanctontes podem deste modo ser encontradas a 
diferentes profundidades da coluna de água. As maiores densidades tendem a ocorrer a 
um nível inferior aos níveis de produção mais acentuada. Estas estão naturalmente 
relacionadas com a penetração das radiações luminosas na coluna de água. Em águas 
muito transparentes, como é o caso do mar dos Sargassos, as maiores concentrações de 
organismos fitoplanctónicos podem ser encontradas a um nível batimétrico elevado (ca. 
100 m), enquanto que em regiões estuarinas em que a turbidez é usualmente muito 
elevada estas encontram-se muito próximo da superfície das águas (<1 m). 
 
No domínio estuarino, a elevada turbidez das águas condiciona as dimensões da zona 
eufótica. Esta apresenta geralmente uma extensão de apenas algumas dezenas de 
centímetros. Nestas condições, os fitoplanctontes, devido sobretudo aos fenómenos de 
turbulência provocados pelas correntes de maré, nem sempre estão distribuídos acima da 
profundidade de compensação. Muitas espécies estuarinas de fitoplanctontes podem exibir 
adaptações tendentes a maximizar durante o processo fotossintético a utilização dos 
comprimentos de onda do espectro electromagnético cuja penetração é menos afectada 
pela turbidez. As maiores concentrações de fitoplanctontes podem ser encontradas muito 
próximo da superfície das águas em muitos sistemas estuarinos (DAY, 1981). 
 
A distribuição vertical da clorofila caracteriza-se habitualmente por apresentar um máximo 
subsuperficial. Este máximo compreende no entanto uma fracção importante de feofitina. 
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Os Dinoflagelados, por possuirem capacidades natatórias variáveis apresentam 
distribuições verticais particulares, podendo mesmo efectuar verdadeiras migrações 
verticais nictemerais tal como alguns zooplanctontes. 
 
 
 
3.2.3- Variações Temporais 
 
As populações fitoplanctónicas apresentam variações sazonais de grande amplitude que se 
repetem regularmente. Estas variações são mais perceptíveis se se estudar uma população 
fitoplanctónica numa determinada área ao longo de um ou vários ciclos anuais. As 
variações sazonais são fundamentalmente devidas a mudanças ocorridas no seio das 
populações: crescimento, mortalidade, afundamento ("sinking") e migrações entre outras. 
 
Podem reconhecer-se quatro tipos principais de variações temporais de larga escala das 
comunidades planctónicas. Nas águas árticas e antárticas assiste-se à ocorrência de um 
único máximo de abundância fito- e zooplanctónico em períodos sucessivos. Nas águas 
temperadas do Atlântico Norte ocorrem dois máximos de abundância de fito- e 
zooplanctontes nos períodos primaveril e outonal e que se sucedem no tempo. O máximo 
primaverial é usualmente de maior amplitude relativamente ao outonal. A sucessão de um 
pico de abundância de zooplâncton é fundamentalmente devido à ocorrência de herbivoria 
("grazing") por parte dos zooplanctontes. Nas águas do oceano Pacífico Norte o único 
máximo de abundância de zooplâncton não é dependente da produção fitoplanctónica que 
é geralmente de pequena amplitude. Nas águas tropicais não se assiste a uma variação 
sazonal na abundância das populações fito- e zooplanctónicas. Sucedem-se geralmente 
máximos de pequena amplitude de fito- e zooplanctontes ao longo de período anual 
(PARSONS & TAKAHASHI, 1973) (Figura 3.4). 
 

 
 

Figura 3.4- Variação sazonal da biomassa fito- e zooplanctónica em diversas regiões do globo.  
Adaptado de PARSONS & TAKAHASHI (1973). 

 51



 
Nas regiões costeiras sujeitas à influência de afloramento costeiro ("upwelling") a 
produção fitoplanctónica pode ser afectada a nível local de um modo acentuado. O 
transporte para a superfície de águas profundas mais frias e ricas em nutrientes é 
favorável à ocorrência de importantes picos de produção fitoplanctónica que podem 
determinar a ocorrência de máximos de abundância das populações zooplanctónicas (RÉ, 
1984). 
 
A ocorrência de máximos de abundância das populações fitoplanctónicas ("blooms") 
acarreta numerosas consequências, nomeadamente (BOUGIS, 1974): 

 
i) aumento do pH provocado pela absorção de anidrido carbónico durante o 

processo fotossintético; 
 
ii) sobresaturação em oxigénio igualmente como resultado do processo 

fotossintético; 
 
iii) diminuição do teor em fosfatos absorvidos e incorporados na matéria 

orgânica produzida. 
 

Para que uma população fitoplanctónica possa proliferar numa determinada massa de 
água é necessário que a produção total de matéria orgânica por fotossíntese (P) seja 
superior às perdas devidas à respiração (R): 
 
  P > R 
 
Estas condições ocorrem até à profundidade de compensação ou seja até ao nível em que 
por definição P = R. As quantidades distintas de energia luminosa radiada ao longo de um 
período de 24 h determinam que a profundidade de compensação seja variável 
(usualmente considera-se a profundidade de compensação média calculada numa base 
circadiana). 
 
A respiração não é no entanto o único factor que intervém na redução da biomassa 
fitoplanctónica numa determinada coluna de água. Muitas espécies possuem uma 
densidade superior à da água exibindo uma taxa de afundamento marcada.  
 
Este afundamento é no entanto contrabalançado pelo facto de muitos fitoplanctontes (em 
particular os Dinoflagelados) possuírem capacidades natatórias importantes de tal modo 
que podem efectuar verdadeiras migrações verticais à custa de algum dispêndio de 
energia.  
 
Por outro lado as massas águas no domínio marinho são animadas de diversos tipos de 
movimentos, nomeadamente fenómenos de turbulência que tendem o homogenizar as 
camadas superficiais da coluna. O aumento da biomassa fitoplanctónica que ocorre 
durante o período diurno é contrabalançado pela referida homogenização que se pode 
extender até profundidades relativamente elevadas (ca. 400 m).  
 
Os fenómenos de turbulência podem igualmente contrabalançar as perdas por 
afundamento verificadas nalgumas populações fitoplanctónicas e perturbar os tropismos 
exibidos por outras populações. A todos estes factores podem ainda associar-se os 
fenómenos de herbivoria ("grazing"), ou seja, o consumo de fitoplanctontes por parte de 
zooplanctontes herbívoros, e ainda a restituição para o meio de organismos 
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fitoplanctónicos não digeridos pelos zooplanctontes sob a forma de restos fecais 
("superfluous feeding"). 
 
Se a produção fitoplanctónica não for limitada pela existência de um baixo teor em 
nutrientes, o factor principal que determina a quantidade de fitoplâncton é a energia 
luminosa disponível. Esta varia naturalmente com a latitude e com a época do ano. Nas 
regiões sob a influência de fenómenos de afloramento costeiro ("upwelling") a produção 
fitoplanctónica pode ser aumentada a nível local devido ao transporte de quantidades 
apreciáveis de nutrientes para a superfície das águas. 
 
3.2.4- Sucessão das Populações Fitoplanctónicas 
 
Os estudos de fitoplâncton efectuados através da enumeração de fitoplanctontes 
permitiram igualmente pôr em evidência a existência de uma sucessão das espécies no 
seio de uma determinada população fitoplanctónica ao longo de um ciclo anual de 
produção. Esta sucessão sobrepõe-se normalmente às variações sazonais. Consiste na 
alteração sucessiva da composição das populações fitoplanctónicas (BOUGIS, 1974, 
SOURNIA, 1978) (Figura 3.5). 
 

 
 

Figura 3.5- Sucessão de algumas populações fitoplanctónicas. Adaptado de NYBAKKEN (2001). 
 
Uma população fitoplanctónica é normalmente constituída por uma série de espécies 
dominantes que se sucedem ao longo no tempo. A ordem de sucessão das espécies 
fitoplanctónicas é habitualmente constante de ano para ano. 
 
A temperatura tem uma importante intervenção no processo. A intensidade luminosa 
parece igualmente intervir neste processo. Os diversos fitoplanctontes apresentam valores 
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óptimos distintos para a realização da função clorofilina. A riqueza em nutrientes constitui 
também um factor importante na sucessão das populações de fitoplanctontes. Muitos 
Dinoflagelados toleram um teor extremamente baixo em azoto e provavelmente em 
fósforo, o que pode explicar o facto destes sucederem à maior concentração de 
Diatomáceas verificada durante a estação primaveril, após o abaixamento brusco da 
concentração em nutrientes. Outro factor importante parece ser a secreção de substâncias 
antibióticas inibidoras do crescimento por parte de alguns fitoplanctontes. A todos estes 
factores deve adicionar-se o consumo selectivo de alguns fitoplanctontes por parte de 
zooplanctontes herbívoros ("grazing") (PLATT, 1981). 
 
3.2.5- Variações Espaciais 
 
As populações fitoplanctónicas apresentam variações temporais importantes como foi 
anteriormente mencionado, e também variações espaciais marcadas. A heterogeneidade 
da distribuição espacial do fitoplâncton pode ser evidente numa escala extremamente 
reduzida. A realização de colheitas em radiais perpendiculares a uma linha de costa 
permite pôr em evidência a existência de variações marcadas da concentração de 
fitoplanctontes numa determinada massa de água. As maiores concentrações são 
usualmente registadas na província nerítica e próximo das massas continentais no domínio 
oceânico. No domínio estuarino as maiores concentrações são registadas nas regiões 
interiores dos estuários onde a concentração em nutrientes é geralmente mais elevada 
(BOUGIS, 1974). 
 
3.2.6- Marés Vermelhas 
 
As marés vermelhas são conhecidas desde a antiguidade clássica. Existem registos bíblicos 
de períodos em que o mar adquiriu uma coloração semelhante ao sangue. As marés 
vermelhas são um fenómeno local observado em diversas regiões do globo nas águas 
costeiras pouco profundas ou adjacentes a um estuário. São provocadas pela proliferação 
maciça de organismos planctónicos, em geral unicelulares, que são responsáveis por uma 
modificação da coloração das águas. Essa coloração depende dos organismos causadores 
da maré vermelha, e a sua intensidade é uma consequência directa da sua densidade 
(PÉRÈS & DEVÈSE, 1963). 
 
Apesar das colorações dominantes serem vermelhas, existem marés vermelhas que 
conferem à água uma coloração acastanhada, acinzentada, esverdeada, entre outras. A 
característica principal deste fenómeno é a descoloração da água. 
 
Os organismos que estão na base das marés vermelhas distribuem-se sobretudo nas 
camadas superficiais das águas (desde alguns cm até alguns m). A superfície ocupada é  
muito variável (desde algumas milhas2 até algumas centenas de milhas2). As marés 
vermelhas podem surgir como uma descoloração contínua e homogénea das águas ou ao 
contrário formar áreas ou placas descontínuas. A duração do fenómeno pode igualmente 
ser extremamente variável (desde algumas horas até algumas semanas). As marés 
vermelhas podem ser por vezes acompanhadas de fenómenos de luminiscência das águas 
provocada pelos organismos que a originam. Acarretam quase sempre consequências 
importantes para a fauna da região afectada. 
 
Os organismos que estão na base deste fenómeno são extremamente variados. Quase 
todos são unicelulares. Os mais frequentes são os Dinoflagelados: Gonyaulax calenella, G. 
lamarensis, G. polygramma, G. monilata, Gymnodinium brevis, G. sanguineum, 
Glenodinium rubrum, Prorocentrum micans, Peridinium triquetum, P. sanguineum, 
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Cochlodinium catenatum  Polykrikos schwartzii, Pouchelia rosea, Noctiluca miliaris. Menos 
frequentes que estes fitoplanctontes outros planctontes podem estar na origem de marés 
vermelhas. É o caso das Bactérias da Família Athiorhodaceae (Rhodopseudomonas), 
Thiopolycoccus ruber, Chromatium, Thiocystis, Ciliados (Cyclotrichium meunieri), 
Cianofíceas (Trichodesmium erythreum), Coccolitoforídeos (Coccolithus huxleyi). Alguns 
organismos multicelulares podem igualmente ser responsáveis por marés vermelhas. É o 
caso de alguns Crustáceos (Misidáceos e Eufauseáceos), Tunicados (Pyrosoma atlanticum, 
P. spinosum). No entanto a maioria das formas que estão na base das marés vermelhas 
são os Dinoflagelados. Na costa Portuguesa têm sido registadas marés vermelhas 
causadas por diversos organismos: Ciliados (Mesodinium rubrum) (Figura 3.6) e 
Dinoflagelados (Olisthodiscus luteus, Scrippsiella trochoidea). 

,

 

 
 

Figura 3.6- Maré vermelha causada pelo Ciliado Mesodinium rubrum. SUMMERHAYES & THORPE (1996). 
 
As marés vermelhas desenrolam-se em diversas etapas sucessivas (PÉRÈS & DEVÈSE, 
1963): 

 
i) Aparição - fenómeno caracterizado pela sua rapidez: os primeiros estados de 

desenvolvimento dos organismos são raramente descritos; 
 
ii) Desenvolvimento - geralmente muito rápido: a partir de núcleos isolados são 

sucessivamente ocupadas superfícies cada vez maiores; 
 
iii) Toxicidade - nem sempre os organismos causadores de marés vermelhas são 

tóxicos: por vezes as consequências são importantes (mortalidades maciças). 
Existem duas vias possíveis de intoxicação do meio: directa (a partir das 
substâncias tóxicas libertadas pelos organismos responsáveis pela marés 
vermelha) ou indirecta (modificação do meio induzida pela proliferação em massa 
dos organismos que estão na base das marés vermelhas); 

 
iv) Dispersão - última fase do fenómeno: coincide geralmente com uma alteração 

profunda das condições do meio (meteorológicas ou oceanográficas). 
 
As causas das marés vermelhas são diversas. Para que uma maré vermelha se desenvolva 
é necessário que se reúnam algumas condições, nomeadamente: (i) existência de 
numerosos efectivos da espécie causadora da maré vermelha; (ii) existência de condições 
meteorológicas e oceanográficas propícias ao seu desenvolvimento; (iii) existência de 
quantidades apreciáveis de nutrientes no meio.  
 
As regiões sujeitas à influência de afloramento costeiro ("upwelling") são particularmente 
propícias ao desenvolvimento de marés vermelhas. As regiões adjacentes a um estuário, 
onde se acumulam quantidades apreciáveis de nutrientes com uma origem terrígena, são 
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igualmente favoráveis. Nas regiões estuarinas e lagunares costeiras e particularmente nas 
zonas mais interiores as condições prevalecentes podem originar o desenvolvimento de 
marés vermelhas. 
 
As marés vermelhas têm um efeito importante sobre as comunidades marinhas e 
estuarinas. Como consequências mais marcadas pode mencionar-se a fuga dos 
organismos das zonas "afectadas", através da realização de migrações verticais ou 
horizontais. Quando não se verifica esta reacção por parte de alguns organismos, as marés 
vermelhas podem provocar uma mortalidade maciça numa determinada região. Esta 
mortalidade não afecta unicamente os organismos nectónicos mas igualmente os 
organismos bentónicos. As grandes mortalidades registadas na ictiofauna não são sempre 
devidas a marés vermelhas. Podem estar relacionadas com a redução drástica do teor em 
oxigénio dissolvido nas águas. A toxicidade da água pode ser devida à presença de 
substâncias tóxicas segregadas pelos organismos causadores da maré vermelha. A 
viscosidade da água pode igualmente aumentar sobremaneira durante a ocorrência de 
uma maré com causas nefastas para os planctontes. O enorme consumo de oxigénio 
dissolvido na água provoca o aparecimento de condições de anaerobiose, e 
consequentemente a asfixia dos organismos. A intoxicação do meio pode igualmente ser 
indirecta: a decomposição de um grande número de material orgânico é por vezes a causa 
principal da mortalidade de um grande número de organismos nectónicos, em particular 
da ictiofauna. 
 
É indiscutível que as marés vermelhas têm consequências importantes, quase sempre 
nocivas, para a pesca costeira, por estarem na base da fuga dos organismos ou por 
provocarem uma mortalidade maciça.  
 
Os efeitos provocados no Homem são igualmente importantes, entre estes podem 
mencionar-se: 

 
(i) PSP (Paralyptic Shellfish Poisoning)- inibe a transmissão de impulsos 

nervosos e provoca a paralisia muscular (ingestão de bivalves e peixes 
planctófagos); 

(ii) DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)- perturbações gastro-intestinais;  
(iii) NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning);  
(iv) ASP (Amnesic Shelfish Poisoning); 
(v) CFP (Ciguaterra Fish Poisoning). 
 

3.3- PRODUÇÃO PRIMÁRIA 
 
As determinações da biomassa de fitoplâncton através da enumeração das células ou 
recorrendo à avaliação da concentração em pigmentos fotossintéticos fornecem 
unicamente uma indicação da quantidade de matéria orgânica vegetal presente no 
momento da amostragem numa determinada área e numa determinada unidade de 
volume. Além desta avaliação interessa igualmente determinar a quantidade de matéria 
orgânica produzida num certo intervalo de tempo. 
 
Esta produção fotossintética por estar na base das cadeias tróficas marinhas é designada 
por produção primária. A produção primária nos domínios marinho e estuarino pode ser 
definida como a quantidade de matéria orgânica sintetizada pelos organismos 
fotossintéticos e quimiossintéticos num determinado volume numa determinada área e 
num certo intervalo de tempo. A produção primária é sobretudo atribuída ao fitoplâncton, 
ou seja aos fitoplanctontes unicelulares. Nalguns sistemas lóticos, no entanto, cerca de 
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80% da produção primária pode ser devida a bactérias fotossintéticas sulfo-oxidantes. Nas 
fontes hidrotermais existentes nas grandes profundidades abissais dos oceanos, a 
produção primária é devida a bactérias quimiossintéticas. As comunidades existentes 
nestas regiões dependem unicamente da energia produzida por estes organismos. 
 
São diversos os métodos utilizados na avaliação da produção primária. Os principais 
baseiam-se na avaliação da quantidade de matéria orgânica produzida através do processo 
fotossintético. 
 
Estes métodos baseiam-se na determinação da quantidade de oxigénio produzido ou na 
quantidade de dióxido de carbono consumido durante o processo fotossintético, como é 
patente na equação geral da fotossíntese: 
 
  6CO2 + 6H2O ----> C6H12O6 + 6O2 
 
Podem agrupar-se os métodos de avaliação da produção primária em três grupos 
principais:  
 

(i) os que se baseiam na incubação de um determinado volume de água cuja 
concentração em fitoplanctontes é previamente conhecida (método do oxigénio, 
método do 14C, método de Coulter);  

(ii) os que se baseiam no isolamento e análise de fenómenos ligados à produção 
primária num determinado volume de água e durante um determinado intervalo 
de tempo (método dos fosfatos, método da variação do anidrido carbónico, 
método da variação do oxigénio);  

(iii) os que recorrendo a cálculo numérico relacionam a fotossíntese à energia 
luminosa (método da clorofila, modelos matemáticos mais ou menos elaborados) 
(BOUGIS, 1974). 

 
Qualquer que seja o método utilizado interessa determinar a produção bruta (Pb) 
(correspondente à quantidade total de matéria orgânica sintetizada durante um 
determinado intervalo de tempo) e a produção líquida (Pl) (correspondente à matéria 
orgânica disponível ao fim de um determinado intervalo de tempo). No intervalo de tempo 
considerado a produção líquida é igual à produção bruta diminuída da matéria orgânica 
degradada pela respiração (Rb) (BOUGIS, 1974): 
 
  Pb = Pl + Rp 
 
O método do oxigénio recorre à utilização de dois recipientes idênticos, um transparente e 
outro completamente opaco. No interior de cada um destes recipientes é colocado 
exactamente o mesmo volume de água extraído do local onde se pretende avaliar a 
produção primária. As amostras contêm deste modo quantidades variáveis de 
fitoplanctontes e zooplanctontes existentes na massa de água considerada (estas 
avaliações podem ser efectuadas a diversas profundidades da coluna de água na zona 
eufótica). O teor em oxigénio dissolvido é determinado previamente com a finalidade de 
avaliar a concentração inicial. Os recipientes são posteriormente hermeticamente fechados 
e colocados a um determinado nível batimétrico durante um certo intervalo de tempo. No 
recipiente opaco não é realizada a fotossíntese no entanto o oxigénio é consumido por 
respiração. No recipiente transparente o processo fotossintético ocorre e o teor em 
oxigénio dissolvido aumenta. Após uma incubação durante um certo período, o teor em 
oxigénio dissolvido é de novo avaliado (por exemplo recorrendo ao método de Winkler). É 
deste modo possível determinar a produção fotossintética. O teor em oxigénio dissolvido 
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no recipiente transparente é interpretado como uma medida da Produção líquida (Pl). A 
diminuição do teor em oxigénio dissolvido no recipiente opaco corresponde ao carbono 
degradado pela respiração (Rp). A soma destes dois valores é equivalente à assimilação 
total do carbono (Pb). 
 
Existem no entanto inúmeros factores que influenciam a precisão dos valores obtidos. Nos 
recipientes fechados assiste-se à proliferação de uma grande quantidade de bactérias que 
naturalmente consomem oxigénio (a respiração do fitoplâncton avaliada nos recipientes 
opacos pode ser afectada de um erro de 40 a 60%). A produção líquida estimada no 
recipiente transparente é igualmente subestimada devido ao oxigénio consumido pelas 
bactérias (Rb). Os zooplanctontes presentes também são responsáveis pelo consumo de 
parte do oxigénio dissolvido (Rz). A produção bruta (Pb) pode deste modo ser avaliada a 
partir da fórmula (BOUGIS, 1974): 
 
  Pb = Pla + Rp + Rb + Rz 
 
  em que : 
  Pla = Produção líquida aparente 
 
Um outro método utilizado na avaliação da produção primária é o método do 14C. Este 
método tem vindo a ser usado de um modo regular nos últimos 25 a 30 anos. O 14C 
radioactivo é introduzido num recipiente contendo um volume determinado de água e uma 
quantidade determinada de fitoplâncton. O 14C é usualmente introduzido sob a forma de 
bicarbonato H14CO3, uma vez que este representa um reservatório importante (ca. 90%) 
do CO3 presente nos oceanos. Uma quantidade conhecida de H14CO3 é adicionada ao 
volume de água contendo a amostra de fitoplâncton sendo esta incubada in situ durante 
um certo período. No final deste período de incubação a água é filtrada com o auxílio de 
filtros de poro reduzido de tal modo que todos os fitoplanctontes sejam retidos. Após a 
secagem destes filtros a quantidade de radioactividade presente é medida. A quantidade 
de 14C presente no filtro (i.e. nos fitoplanctontes) comparada com a quantidade inicial 
representa uma medida da produção. Usualmente utilizam-se recipientes transparentes e 
totalmente opacos como no método do oxigénio. 
 
Outros métodos têm vindo a ser utilizados recentemente na tentativa de obviar as 
imprecisões detectadas. De entre estes pode mencionar-se a utilização de um contador 
Coulter que permite avaliar directamente o aumento do número de partículas de 
determinadas classes de comprimento (i.e. fitoplanctontes), a avaliação do teor em ATP e 
a sua alteração ao longo do tempo nos fitoplanctontes, e ainda a análise e processamento 
de imagens de satélite em determinadas regiões do espectro electromagnético (BOUGIS, 
1974). 
 
A produção primária pode exprimir-se em miligramas de carbono produzido por unidade 
de volume (m3) e por unidade de tempo (horas ou dias). Para facilitar a interpretação dos 
resultados as avaliações obtidas a diferentes quotas batimétricas são geralmente 
integradas em toda a coluna de água. A produção primária pode deste modo exprimir-se 
em miligramas ou gramas de carbono por metro quadrado por dia. 
 
Existem naturalmente variações muito importantes nas medidas de produção primária 
efectuadas em diversas regiões. Os valores mais baixos são da ordem dos 40 a 50 
mgC/m2/dia (mar dos Sargassos). Valores elevados são da ordem dos 4000 mgC/m2/dia 
registados na Africa do Sul durante uma maré vermelha. Pode igualmente avaliar-se a 
variação da produção primária ao longo de um período anual numa determinada região. 
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No Atlântico Nordeste os valores médios mais elevados da produção primária são 
geralmente coincidentes com os máximos de abundância fitoplanctónica registados nos 
períodos primaveril e outonal. 
 
No domínio estuarino as estimativas da produção primária são igualmente muito variáveis. 
Nas latitudes elevadas, as baixas intensidades luminosas são factores limitantes 
importantes enquanto que nas regiões tropicais a produção pode ser controlada por outros 
factores (nutrientes, salinidade, temperatura). Nalguns estuários tropicais os valores mais 
elevados de produção podem variar entre 400 e 1500 mgC/m2/dia (DAY, 1981). 
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