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INTRODUCAO 

o Arquipelago dos Ac;ores encontra-S€ situado no Oceano 
AWilltko entre as latitudes de 37° - 30' e 39° - 4{)' Norte e as 
longitudes de 25° e 31° -30' Oeste possuindo clima temperado 
com temperaturas medias do ar de 14° C. e 22° C. e da agua 
de 15° C. e 23° C., reSipectivarnente de Inverno e Verao. Sendo 
a Pesca uma das principais fontes de riqueza da Regiao e encon
trando-se esta condicianada por diversos factores oceano-gra
ficos, necessario se torna estudar e conhecer os mesmos. Para 
que se passa infenr nas quanUdades e qualidades de pescado 
a efectuar, torna-se necessario conhecer as epocas e locais 
de safra, a fim de se obter uma maior rentabilidade sem pro
vocar desequilibrios eco-16gicos. 

Urn dos factores primo-roiais e pais, 0 estudo e conheci
mento d.)' PLANCTON. Urn ecossisterna marinhO' e represen
tado por uma grande comunidade de organismo-s (plantas, ani
mais) que t~m direcla ou jndirecta interdependenda alimentar. 
A base da piramide alimentar nesta fract;8.{) da BIOSFERA 
e 0 PLANCTON : FITOPLANCTON e ZOOPLANCTON, e e 
sabre este ultimo que 0 trabalbo incidira principalmente. 
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o ZOOPLfu.~Cl'ON po~r-se-a subdividir em l\1EROPLANC
TON e IL'\.l..OPLANCl'ON classificali8.o esta baseada no 
facto dos elementos constituintes terem permanencia t.empo
raria (ex. ovos de peixes) ou definitiva (ex. alguns protozoa). 
Quantitativamente numa amostragem de PI ... I\NCTON 0 numero 
de formas de :MEROPLAiNCTON e superior as de HALOPLANC
TON (THORSON). 

o ambient.e age como urn tode) sobre os individuos, mas 
para ifadlidade de estudo, ha que desmembra-lo nos seus com
ponentes principaiE: factores }\BloTlCOS e BIoTICOS. 

o PLANCTON e em sua essencia, constituido par orga
nismos muito simples e muito sensiveis pelo que, qualquer 
varia9iio dum facta-r abi6tico au bi6tico provocara de imediato 
uma alterac,;ao no mesma-. Urn dos parfl.rnetros que 0 influencia 
mais predominanternente e a factor TEMPERATURA, que pode 
original as variac,;5es sasonais e/ou geogrMicas do PLANC
TON. Devido a interdependencia PLANCTON-PEIXES, a alte
rac,;5es na constituic,;ao daquele correspondem alterac,;oes na 
quantidade e qualidade das especies da ictiofauna marinha. 

:A riqueza da produ9ao de PLANCTON depende da quan
tidade de nutrientes existentes no meio e bern assim da forrma. 
como se distribuem: 0 FITOPLANCTON necessita de deter
minadaquantidade de luz para se desenvolver (zona f6tica). 
Para que as nutrientes cheguem a esta zona torna-se preme-nte 
a existencia de determinados parametros fa·vo-raveis a sua 
desioca9ao (correntes, ventos, etc.) pelo que a nao' presen~a 
destes fadores determina a d:iminuigao progressiva de nutrien
tes e, consequentemente, de FITOPLANCTON, quebl'ando'se 
assim, a CADEM ALIME:t\"TAR 0 que provoca a ausencia tem
poriria ou definitiva dO's outros elos da cadei-a. 

A alta taxa de mortalidade nos peixes verificada nas pri
meiras fases do seu desenvolvimento e cornpensado pela elevada 
taxa de reprodugao (Esquema n.O 1). 
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O VO LARVA JUVENIL 

Esquema n.· 1 

Pelo estudo do grfifico verifica-se que a taxa de mortalidade 
dos peixes desde 0 estadQ de OVO ao estado- de RECRUTA
MENTO nao possui os lll€smos valores nas diferentes fases ; 
tern. um valm maximo na 1.a fase (OVO) e valor minimo 
na 3,a fase (JUVENIL). 

A Sec~ao de Biologia Marinha da Universidade dos A~ores, 
lutando com diversas dificuldades humanas e materiais, vem 
mesmo assim progredindo nas suas linhas de lnvestiga~ao. 

Os primeiros mapas cartogrBlicos com a indica!;ao de 
zonas e locais de pesca de especies de valor economico, encon· 
tram-se jil. em fase de elabor~ao. 

Neste trabalho sao indicados diversos pontos que necessi
tarao de estudos mais profundos que serao efectuados aquando 
da existencia plena de infra-estruturas especlficas. 

155 



SADAT N. XA. MUZAVOR 

Os resultados obtidos sao fruto de estudos das colheitas 
efectuadas em 8 (oito) esta~6es na Regiao A~ores aquando do 
Cruzeiro do Navio Ocanografico Alemao FREDERlCH-HElNKE. 

:As oito esta~6es estudadas estao localizadas num corte 
que se situa entre 0 BANCO PRINCESA ALICE - PONT A 
DELGADA. (Esquema n.O 2). 
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--------~ 

Esquema n.O 2 

MATERIAlS E METODOS 

o material usado para a recolha das amostras nas esta
~6es estudadas foi 0 «NEUSTONSCHLITTEN» modificado se
gundo DAVID (1965). (Esquema n.O 3). 
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A = Abertura das rroes 
B-Redes 
C - Copos -- reservatbdos 

Esquema n,O 3 

Esquema do Neustanschlitten 

o Neustonsehlitten e urn aparelho especializado para efec
luar eolheitas de PLANCTON, senda eonstituido par dois flutua
dores ligados entre si, as quais suportam as redes de eolheita, 
As aberluras das redes t~m forma redangular, euja superficie 
e de 450 em 2 (30 em de eomprimento X 15 em de altura). As 
superficies das aberturas eneontram-se perfeitamente justa
postas, a que lhes permite eolher 0 PLAi~CTON a dife1'entes 
niveis e de uma forma unifo1'me. 

As redes usadas tinham 0 eomprimento de 4 (quatro) 
metros e terminavam por um rese1'vatOrio em forma de cc;po 
cujo diametro era de 11 (onze) em. Aquelas tinham uma maJha 
de 33 m~l de lado que sao, alias, as indk.adas para a colheita 
do MACROWOPLANCTON, 

Este aparelho e eolocado no mar e 0 arrasto e fdto durante 
30 (trinta) mIDutos a velocidade de 4 (quatro) nos hora, 0 

que cOTresponde a uma quantidade de 166 (cento e sess-cnta 
e seis) metros eubicos de agua filtrada. 

Terminado 0 a1'1'a8to, 0 NEUSTONSCIU.ITTEN e recolhido, 
sendo 1'etirados os copOS 1'ese1'vat61'ias; 0 material incluso e 
fixado com FORMOL a 4'% e guardado em frascos devida-
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mente referenciados. Posteriormente, efectua-se a separaciio 
dos diversos elementos constituintes do PLANCTON para que 
a fi'{a~ao primitiva (FORlV10L 4 '%) nao OS deteriore devido 
a exist~ncia de especies de sensibilidade diferente; a fix.a~ao 

apos esta separa<;ao e, parauns, de ALCOOL a 70° e. para 
outros, FORMOL a 4 %. 

Para a se{iaracao e determinacao dos diferentes grandes 
grupos taxonomicos utiliza-se urn 8'parel:ho denomin.ado DIS
TRIDUIDOR DE PLANCTON. Este pofiSui na base urn sistema 
rotativQ e, na p-arte superior. urn prata subdividido em 8 (oito) 
sectores, 0 que 100 perrnite realizar uma separa~ao e distri
buic;ao uniforme de toda a massa de PLANCTON colocada no 
prato. A avaliacao realiza-se em 2 on 3 sectores, quantifi
cando-se estatisticamente os dados obtidos, a fim de se deter
minar com seguranca 0 peso da biomassa e as per-centagens 
relativas dos seus componentes. 

COLID"ATAS 

Foram efectuadas colheitas em oito esta<;Oes situadas entre 
as coordenaads de latitude de 37° a 38° Norte e longitude 
de 25° a 29u Oeste. As temperaturas medias das agaas durante 
o periodo das colheitas v-ariaram entre 15,90 C. a 17,1" C. Foi 
a sahnidade media determinada nas dif-erentes estac;6es, ten
do-se obtido para estes parametro~ valores entre 35,901 a 
35,876 0/(1.3. 

Os grupos taxonomicos mais representados nas amostras 
colhldas nessas esta!;oes foram: 
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FLAGELADOS 
RHIZOPODOS 
CNIDARIOS 

- pY1"(}cystis lunula 
- Globigerina bullmdes 
- Anthomedusas 

Ctenaphoras 
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MOLUSCOS 

CRUSTACEOS 

TALIACEOS 

- Gasteropooes 
Pterop.odn theCQsemes 

Bivaldes 
-Cop€podes 

Temora lO1l(Ji:cornis 
Acartia dausi 
Calanus helgoIandicus 
Corycaeus sp. 
Oithona sp. 

Cirripedes 
Balanus sp. 

Malacostraceos 
-Salpa $p. 

Pyrosama sp. 
CHAETOGNATAS- Sagitta enfiata 

A determinac;ao dos grupos taxonomicos fez·se segundo 
BARNES (1974). 

BIOMASSA 

Para a determinacao da biomass a foi utilizada uma tecnica 
que incIu! tres fases : 

1.a separagao e elimina~ao das marerias gelatinosas e de 
pequenos peixes. 

2.9 separa~ao e eliminacaQ do material inorganico. 
3.a obtenc;ao do peso total da biomassa. Para esta deter 

minac;ao procedeu-se como a seguir se indica; 

a) Desidrata<;ao do crivo de filtragem com alcool a 
70%. 

b) Pesagem do cnvo nwna balanga de precisao. 
c) Filtragem da amostragem corn 0 criV() de malha 

300 mm. 
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d) Lavagem e desidrata~ao (ALCOOL 70 %) do ma
terial residual do crivo. 

e) Pesagem do crivo + PLANCWN. 

o peso tolal da Biomassa ficara determinado 

P (total amostra) = PI (crivo + amostra) - Pa (crivo) 

Determinaram-se por €ste processo os valores para 0 

peso da Biomassa por esta~ao: 

1.a esta~ao - 26,12 gr. 
2.a esta~ao - 29,11 gr. 
3." esta<;ao-27,32gr. 
4.~ esta<;ao - 33,00 gr. 
5." esta~o - 35,20 gr. 
6. a esta~ao - 37,00 gr. 
7.° e,sta<;ao - 37,87 gr. 
!l.a estacao - 34,13 gr. 

Vernica-se que os valores das oito esta<;oes variam entre 
26,72 e 37,87 gramas, senda a media geral de 32,543 gramas por 
166 m3 de agua filtrada. 0 grupo taxon6mico mais significa
tivo da Biomassa foi os Copepoda. Determinou·se 0 seu peso 
de biomassa par estaQao: 
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1.. esta<;ao - 269,2 mg. 
z.a esta<;ao - 363,0 mg. 
3,a -esta<;ao - 375,1 mg. 
3. a esta<;ao - 397,3 mg. 
S.B estacao - 401,2 mg. 
6.a esta~ao - 407,3 mg. 
7." esta<;ao - 309,7 mg. 
8.~ esta<;ao - 493,4 mg. 

A media obtida foi de 374,77 mg. 
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Representar;ao gr3.fka dos valores dos pesos totais de Hiomassa por 
esta~.iio correlacionados com os pesos totais de Copepoda por esta!;ao 
(Esquema n.O 4). 
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CONCLUSoES 

Sendo este trabalho 0 primeiro de uma sene concernente 
ao estudo de PIA~CTON na Regiao A~ores e, considerando 
a escassez de infra-estruturas especificas, as conclus5es ohti
dasestao em parte condicionadas a ulteriores trahalhos para' 
que se 'PQssa afirmar com seguran~a as varia~oes do pescado 
<:!orrelacionadascom {) PLANCTON e as deste com os Qutros 
parametr~s. 

Constatou-se que nas diferentes estac;oes estudadas (BANCO 
PRINCESA ALICE ~ PONTA DELGADA) os diferentes grupos 
taxonomicos -consbtuintes de PLAL'\l'CTON nao tinham distri
buic;ao uniforme; estas variac;5es sao con sequencia da DaD 

uniformidade dos parametros hldrogrMicos (salinidade, tempe
ratura, -etc.). 

Dos inumer()s componentes do PLANCTON hit que referir 
em primeiro lugar a especie PYROCYSTIS WNVLA indica
dora de alta produtividade; a sua distribui~a() e bastante varia
vel, senda ablllldante em tres estac;i5es (BLOOM) e pnitica
mente nula nas restante; em segundo lugar anotou-se a exis
U~ncia em numero significativo de SALP AS e COPEPODES 
sendo aquelas tarnbem consideradas indicadoras de produti
vidade. 

o valor medio para 0 peso total de Biomassa (32 gr) nas 
estac;oes estudadas DD periodo de Marc;o-Ahril permjte-nos con
cluir ser significativo em relac;ao aos valores Obtidos -em 
outras epocas sasonais. Finalmente dos dados ja obtidos sobre 
a varia(,:ao de alguns parametros oceanogrfificos· da Regiao 
podemos jnferir a exisU~ncia de efeitos de UPWELLlNG at} 

Sul do Arquipelago, e, consequentemente, de cancentra~ao de 
PLANCTON na mesma. 
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