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Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

Visitas à ExposiçãoVisitas à ExposiçãoVisitas à Exposição   

HorárioHorárioHorário   

 

10h-12:30 | 14h-18h 

(dias úteis) 

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://cmia-viladoconde.blogspot.com 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

"Ecossistemas quimiossintéticos - a 
exuberância da vida no Oceano pro-

fundo” 

Palestra proferida pela 

Doutora Ana Hilário 

22 de Maio de 2013 

21h 

 



Ana Hilário 

Atualmente investigadora na Centro de Estu-

dos do Ambiente e do Mar na Universidade de 

Aveiro, é licenciada em Ciências do Meio 

Aquático pelo ICBAS, Universidade do Porto e 

Doutorada em Oceanografia pela Universidade 

de Southampton (Reino Unido). Desde 1999, 

quando participou na sua primeira campanha 

oceanográfica, Ana Hilário participou em mais 

de 15 expedições dedicadas à descoberta, 

exploração e estudo do oceano profundo. Os 

seus interesses de investigação centram-se na 

ecologia e biogeografia de ecossistemas do 

Oceano profundo, em particular ecossistemas 

quimiossintéticos. 

"Ecossistemas quimiossintéticos - a exu-

berância da vida no Oceano profundo” 

O oceano profundo é provavelmente a última 

grande fronteira na Terra. Apesar de debatido 

desde a Grécia Antiga o nosso conhecimento 

sobre ele é apenas superficial. O ambiente 

profundo é relativamente inacessível aos ins-

trumentos convencionais de investigação 

marinha e só com o desenvolvimento de sub-

mersíveis nos últimos 50 anos foi possível 

fazer uma das maiores descobertas das Ciên-

cias da Terra - a presença de fontes hidroter-

mais no fundo do mar (construções minerais 

por onde são expelidos fluídos com uma tem-

peratura superior a 350ºC). Se por si só a des-

coberta do hidrotermalismo profundo foi 

essencial para percebermos como funciona a 

Terra, a descoberta das formas de vida que 

sobrevivem e crescem, na ausência de luz 

solar e em condições químicas, de pressão e 

temperatura extremas, revolucionou as ciên-

cias do mar. Estas formas de vida são susten-

tadas essencialmente por energia derivada de 

reações químicas e não da luz solar, sendo a 

produção primária efetuada por bactérias e 

não por plantas. Os organismos que se encon-

tram nas fontes hidrotermais e noutros 

ambientes quimiossintéticos mais recente-

mente descobertos no oceano profundo, são 

diferentes dos encontrados em qualquer outro 

lugar da Terra, tornando-os de particular inte-

resse para cientistas e bio-prospetores. Nesta 

palestra serão apresentadas estas "estranhas" 

formas de vida bem como as suas estratégias  

para viverem em condições ambientais até há 

pouco tempo assumidas como letais para 

qualquer organismo. 
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