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• Inspirar... expirar ! 

 

 

• Inspirar... expirar ! 

 

 

• O oxigénio que estamos a utilizar na nossa 
respiração é produzido pelo fitoplâncton nos 
oceanos! 

 

 

• > 50% do oxigénio existente na atmosfera é 
produzido pelo fitoplâncton nos oceanos! 



As cianobactérias começaram a libertar 
oxigénio há mais de 3000 Ma! 
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Há 2500 Ma… 
 

duas cianobactérias na 
conversa… 

 
preocupadas com o 

impacto da sua 
emissão de oxigénio  

no planeta… 

O2 



“A biomassa vegetal produzida em cada dia dava para construir 
uma prancha de 30 cm largura, 7 cm espessura cobrindo a 

distância entre a Terra e a Lua.” (Andersen 2005) 
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Amostragem #1 

• Rosette 
• CTD  

• fluorescence sensor 

• Filtração 
• fitopigmentos 
• nanoplâncton calcário  

• Amostra direta de um pequeno vol. (ml) para picoplâncton 



Amostragem #2 



picoplâncton 

• Citometria de fluxo 

Metodologia #1 



Metodologia #2 

nanoplâncton 

• Identificação e contagem através de microscopia óptica 
com luz polarizada. 



microscópio eletrónico de varrimento 

Metodologia #3 

• Identificação e contagem 
através de MEV. 

nanoplâncton 



Metodologia #4 

microplâncton 

• Identificação e contagem através de microscopia óptica 
invertida. 
• Método de Utermöhl 
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 Cocolitóforos, o que são? #1 
 

1. São organismos unicelulares fotossintéticos; 

 

2. Principais constituintes fitoplanctónicos dos oceanos 
atuais, com uma distribuição global, apareceram no 
Triássico superior; 

 

3. Têm dimensões inferiores a 63 mm (1 mm = 10-6 m); 

 

4. Células revestidas externamente por pequeninas 
placas calcárias - os cocólitos - que no seu todo 
formam a cocosfera. 



• Intervêm no ciclo do carbono 

• fixação do carbono orgânico através da 
fotossíntese 

• formação de carbonato de cálcio 

• transporte para os fundos dos oceanos e 
deposição, fazendo parte do arquivo 
sedimentar 

• Intervêm no ciclo do enxofre 

• libertação de DMS (dimetilsulfureto) 

• DMS na atmosfera constitui núcleos 
para formação de nuvens 

• aumento da radiação reflectida 
Graham et al., 2016 

De que forma estas microalgas exercem 
impacto sobre o clima ? 



NASA 

Proliferação maciça de Emiliania huxleyi visível do espaço 

± 15 µm > 10 000 000 células / l 



©Crete Birding 

DMS 
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 Cocolitóforos, o que são? #2 
 

5.  Ocorrem em fácies marinhas (geralmente sedimentos 
oceânicos); 

6.  Podem ter significado litogenético (cré) e aplicações 
(giz). 
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• A ecologia dos organismos atuais serve de chave para a 

interpretação dos requisitos ecológicos de organismos 
pretéritos; 

 
 
• As exigências ambientais de organismos fósseis são as 

mesmas de organismos atuais que lhes estão aparentados. 

Princípio do Atualismo ou das Causas 
 Atuais 



Obrigada! 

www.mphytolab.pt 


