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Por que escolhemos esse tema?

Página atual do Wikipedia em português é extremamente confusa e rasa em relação aos 
impactos, além de conter vários conceitos errados. 

Como grifado em amarelo, o texto ressalta que o fenômeno 
da Maré vermelha é apenas um acidente, mas suas causas 

são bem conhecidas atualmente

Em verde, o texto diz que não há vantagem para os 
Dinoflagelados nas mortes causadas, mas já existem 

estudos mostrando vantagens sobre predadores



Por que escolhemos esse tema?

Página atual do Wikipedia não tem nenhuma referência.

Além disso, é curioso (e precário) que esteja dentro do tema “Poluição” do Portal do 
Ambiente do Wikipedia e não tenha qualquer informação sobre sua relação com a 

poluição da água



Por que escolhemos esse tema?

O tema é recorrente dentre 
provas de vestibulares, mas não 

costuma ser abordado em sala de 
aula no ensino médio 

Questão 6 da prova de biologia da 2ª fase da 
Fuvest 2020



Por que escolhemos esse tema?
É um tema importante no contexto de educação ambiental, várias das principais causas tem ligação 

direta com a poluição dos mares e outros fatores frutos da ação humana

Aquaculturas

Despejo da água de lastro de navios

Derramamento de óleo

Despejo de esgoto de navios

Eutrofização da água (despejo de esgoto e 
resíduos industriais, da agricultura, etc)



Por que escolhemos esse tema?
As consequências representam riscos sociais, econômicos e ambientais em diversos âmbitos

Saúde humana

Economia de comunidades costeiras e 
dependências 

Redução da biodiversidade

Alteração de ecossistemas 
complexos

Degradação de habitats



Proposta de modificação
Alterar o tópico “Ecologia das pirrófitas” → tópicos “Causas” e “Impactos”

Principais tópicos: 
1) Causas da maré vermelha:

a) Alteração na quantidade de nutrientes (sobretudo Fósforo e Nitrogênio);
i) poluição (diversas formas de poluição marinha).

b) Alterações na temperatura dos oceanos. 
c) Introdução de espécies invasoras:

i) Aquacultura;
ii) Despejo de água de lastro;
iii) Controle biológico;

d) Ventos e turbulências como fatores de inibição 
e) Alelopatia favorecendo o estabelecimento de espécies invasoras e a formação da maré vermelha: 



Proposta de modificação
  2)      Impactos da maré vermelha:

a) Diferenças na toxicidade de acordo com a espécie em crescimento;
b) Associados a aspectos sociais ;
c) Associados a aspectos econômicos: 
d) Associados aos danos ambientais: 

e) Potencial irreversível do impacto causado.

Adicionar no primeiro tópico da página 
versões resumidas desses tópicos, para 

permear os visitantes que leem apenas o 
primeiro parágrafo
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