
A Ressurgência 2011
8

A Ressurgência 2011
8

Macrofauna Bentônica Marinha:

 a vida entre os grãos de areia

S
empre que abordamos o 

logo pensamos em siris, 

ostras, mexilhões, estrelas e 

universo é muito mais amplo e 

Existem diminutas criaturas que 

vivem entre e sobre os grãos 

em microfauna, meiofauna e 

interesse é pela macrofauna, cujo 

tamanho é de cerca de 1mm e que 

apresenta uma relação direta com 

o fundo em que vivem, resultando 

em uma certa uniformidade de 
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modos de vida, apesar de suas 

Numericamente, seus repre-

sentantes mais importantes são 

também possamos encontrar 

briozoários, cnidários, turbelários, 

nemertineos, nematodas, equiúros, 

populações coexistem e interagem 

entre si e com o meio ambiente 

em um determinado habitat, elas 

constituem o que chamamos de 
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Outros representantes                  da macrofauna bêntica:
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de hidrocarbonetos podem ser 

evidenciados por mortalidade 

ou ainda por manifestações 

subletais, com prejuízo das 

atividades metabólicas, mais 

difíceis de serem detectáveis no 

Apesar das atividades com 

de ações impactantes nas 

comunidades biológicas, são 

raros os estudos desses efeitos na 
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Outros representantes                  da macrofauna bêntica: Importância

Apresentam grande impor-

seja pela sua participação na 

reciclagem de nutrientes e matéria 

orgânica depositados, quanto pela 

sua utilização por siris, camarões, 

caranguejos e peixes demersais de 

alimentação desses peixes de 

interesse comercial é constituída 

por cerca de 80% de espécies de 

Na elaboração de estudos 

ecológicos ou diagnósticos 

uma vez que os organismos que 

vivem dentro ou sobre o substrato 

condições ambientais anteriores 

ao momento da amostragem, 

quando comparados com formas 

que vivem na coluna d’água (Lana, 

animais vivem junto ao fundo (local 

de acúmulo de contaminantes) e 

do predomínio de organismos que 

possuem pouca mobilidade entre 

favorecendo sua utilização em 

diagnósticos ou monitoramentos 

Em especial, ao analisarmos 

os efeitos de um derramamento de 

petróleo sobre essas comunidades 

podemos ter diversos impactos 

físicas, ambientais e tóxicas 

podem persistir por períodos de 
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