BioturbaçãO:

: A definição aqui é restrita à
fauna aquática. Animais do solo,
assim como plantas aquáticas e
terrestres também podem fazer
bioturbação.
(*)

O deslocamento de partículas (remobilização do sedimento) e água
(ventilação) em sedimentos pela atividade da fauna(*).
Os bioturbadores(#) podem ser agrupados em differentes grupos funcionais.

: somente exemplos de
espécies da macrofauna marinha
(i.e. organismos menores que
0.5 mm) são exemplificados
aqui.
(#)

Echinocardium cordatum
Scopimera sp. (EB)
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Biodifusores remobilizadores
Organismos cuja as atividades misturam
o sedimento de forma homogênea ao
redor de suas galerias.
Sub-grupos são biodifisores da epifauna
........., biodifusores de superfície
e
biodifusores de galerias
.
Remobilizadores de sedimento para a
superfície
Espécies que se orientam verticalmente
de cabeça para baixo no sedimento. Se
alimentam em regiões profundas do
sedimento
remobilizando
matéria
orgânica para a superfície do sedimento
através das fezes.
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Arenicola marina (UC, BV)

Ventiladores de galerias fechadas
Organismos que constroem galerias fechadas em
formato vertical de I ou J. Eles bombeiam água
oxigenada para dentro das galerias para sua
respiração através de movimentos ciliares e
corpóreos. Sifões de bivalves podem difundir
oxigênio no sedimento ao redor.
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Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor

Uca vocans

Ventiladores de galerias abertas
Organismos que constroem galerias abertas em formato
de U ou Y com duas ou mais aberturas para a superfície.
Eles mantém sua respiração através da circulação de
água oxigenada no sentido da cabeça para a cauda pela
ondulação do corpo ou pelo batimento de membros.

Remobilizadores de sedimento para o
interior
Espécies que se orientam verticalmente
de cabeça para cima no sedimento,
ingerindo particulas na superfície e
depositando fezes no interior do
sedimento.
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Cirriformia sp.)

Remobilizadores regeneradores
Escavadores que mantém galerias no
sedimento transferindo ativamente
sedimento de áreas profundas para a
superfície.
O sedimento escavado é substituído
por sedimento advindo da superfície
ou por sedimento advindo do colapso
das paredes da galeria.
Traduzido para o Português por Adriano Caliman
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Este poster foi livremente inspirado pela publicação de Kristensen, E., G. Penha-Lopes, M. Delefosse, T. Valdemarsen, C.O. Quintana & G.T. Banta :
What is bioturbation? The need for a precise definition for fauna in aquatic sciences. Marine Ecology Progress Series (2012) 446: 285-302.

© Nereis Park - 2013

