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EMENTA 

 Conceitos de ecologia de comunidades bentônicas de fundos não consolidados;  

 Estratégia de vida e comparações entre meio-fauna e macrofauna;  

 Principais fatores ambientais influenciando a estrutura das comunidades;  

 Respostas da biota a perturbações físicas e químicas em seu hábitat;  

 Perturbações antrópicas (dragagem, artes de pesca, estruturas relacionadas à indústria de óleo e 

gás);  

 A utilização dos organismos bentônicos como ferramenta em trabalhos de monitoramento 

ambiental. 

OBJETIVOS 

 Elucidar o papel das comunidades bentônicas em estudos de contaminação, poluição e 

monitoramento ambiental e como estes organismos respondem a diversos tipos de perturbações, 

naturais e antrópicas, no ambiente marinho;  

 Elucidar os padrões de resposta da comunidade a diversos tipos de perturbação;  

 Esclarecer o papel dos organismos bentônicos em trabalhos de monitoramento ambiental;  

 Fornecer conhecimentos básicos sobre análise de dados biológicos de comunidades. 

ATIVIDADES 

 Aulas teóricas com eventuais discussões de textos; 

 Aulas práticas para análise de dados de comunidades bentônicas; 

 Aulas de campo para coleta e observação de ecossistemas impactados, facilitando a identificação 

dos principais impactos em alguns ecossistemas.  
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