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De maneira geral, amostragens direcionadas ao esfudo da meiofauna foram feitas

em pontos selecionados e segundo cronograma e procedimentos definidos para as coletas

dos subprojetos que investigaram a macrofauna. Desta forma, a metodologia descrita a

seguir pode ser complementada por informaEóes apresentadas nos itens anteriores.

Costóes rochosos e substrutos biológícos

A meiofauna associada a substratos biológicos de diferentes faixas de

dominància, tais como bancos de mexilhóes, poliquetas, cracas, esponjas e algas da regiào

entremarés dos seis costóes selecionados das praias de Picinguaba e Fazenda (Ubatuba),

Martim de Só e Ponta do Cambiri (Caraguatatuba) e de Toque-Toque Grande e Baleia (Sào

Sebastiào) foi coletada ao longo de transectos, desde a linha d'àgta até o supralitoral,

durante a maré baixa, por raspagem com espétula de uma érea de 200 cm2 (medotologia

descrita em "Costào Rochoso").

A meiofauna associada a Sargassum sp. e Dyctiota sp. da ilha de Massaguagú

(Caraguatatuba), de Sargassum sp. da praia de Martim de Só (Caraguatatuba) e Baleia (Sào

Sebastiào) e de uma miscelànea de algas da ilha dos Porcos Pequenos (Ubatuba) foi

amostrada por remoqào de frondes previamente envolvidas por saco de tecido de 0,25 mm

de poro de malha, o apressório da alga inclusive. Todo o material provém do infralitoral, a

uma profundidade de 3 m, aproximadamente (ver medotologia específica descrita em

"Costào rochoso").

Foram examinados copépodes sifonostomatóides encontrados em 1992 e 1993

(Nogueira, 2003) em cabegas do coral Mussismiliahispida, em profundidade variando de 4 a

8 m, em éreas protegidas das ilhas de Bú,zios e Vitória (Ilhabela) e das Palmas e do Mar
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Virado (Ubatuba). Por meio de mergulho autÒnomo, as cabeqas de coral foram removidas do

substrato com um formào, colocadas em sacos plósticos e fixadas em formol a 4%.

Sifonostomatóides associados a esponjas foram obtidos destacando-se,

manualmente ou com uma espótula, pedaqos de esponjas em substratos expostos durante a

maré baixa. No laboratório, as porgóes das colónias foram anestesiadas em uma mistura de

égua do mar e élcool a5%.Em seguida, os fragmentos de esponja foram desagregados em

uma bandeja para desalojar a fauna associada, e o material resultante foi filtrado em rede de

malha de 0,06 mm e fixado em élcool a70%.

Equinodermos foram também investigados quanto à presenga de

sifonostomatóides. Para tanto, espécimes isolados foram coletados manualmente em

mergulho livre a profundidades de 2 a3 m e anestesiados em uma mistura de égua do mar e

élcool a 5%. Após a anestesia, o equinodermo era agitado dentro do líquido anestésico para o

desprendimento dos sifonostomatóides. A filtragem foi através de uma rede com 0,06 mm de

tamanho de poro para separar a fauna associada, que foi fixada em ólcool a 70%.

Equinodermos e esponjas foram coletadas em 2003, em diversos locais ao longo das margens

do canal de Sào Sebastiào.

Praias urenosas

As amostras quantitativas de sedimento da regiào entremarés foram obtidas nas

praias de Picinguaba e Fazenda (Ubatuba), de nove setores ao longo das praias da enseada

de Caraguatatuba e das praias Toque-Toque Grande, Baleia e Barrra do Sahy (Sào Sebastiào).

Nos mesmos setores e níveis estabelecidos em cada praia para coleta da

macrofauna, procedeu-se também à amostragem de sedimento para obtengào da meiofauna.

Trés amostras foram tomadas em cada nível da regiào enkemarés (9/setor). O sedimento foi

coletado com auxílio de um cilindro transparente de acrílico de 0,007 m2 de érea de base

(Pm), inserido até 20 cm de profundidade. Cada amostra, com cerca de 100 ml, foi fixada em

formol a 6% e triada sob microscópio estereoscópico, onde foram contados e separados tanto

os componentes da macrofauna como da meiofauna (ver metodologia descrita em "Praias

arenosas").

Por abrigar uma meiofauna bastante diversificada e abundante, a praia de Sào

Francisco, em Sào Sebastiào, foi selecionada para se inventariar a meiofauna, bem como

investigar a distribuigào vertical dos grupos componentes. Nessa praia, as coletas foram

feitas também durante a maré baixa, nos níveis inferior (aproximadamente a 1 m da

arrebentagào) e intermediório da praia.
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Figura 2.5 Amostrador cilindric o (0,007 m2) para coleta da meiofauna em praias arenosas.

As amostras foram obtidas com um cilindro idéntico àquele descrito

anteriormente (Fig. 2.5), em dois pontos da praia. O ponto 1-,localizado em frente à igreja do

convento de S. Francisco, e o ponto 2, atrrrra distància de cerca de 100 m dali. Em cada ponto

de coleta, era cavado um buraco retangular de aproximadamente 50x20 cm até se alcangar

ógua subterrànea. Nas coletas realizadas em agosto e outubro/ 2001 e janeiro/2002, fizeran-

se amostragens segundo a estratificaqào aparente do substrato. Dessa forma, a espessura das

camadas amostradas variou em cada ponto e data de coleta. Para amostrar a fa:una, o cilindro

era introduzido pouco acima da face superior (oposta à linha d'àgua) do buraco, desde a

superfície da areia até a profundidade desejada, e a alíquota de sedimento transferida para

um frasco e fixada em formol a 4%. A camada de areia amostrada era, entào,

cuidadosamente removida. O procedimento para coleta da fauna era repetido até se atingir o

nível de égua subterrànea (geralmente a 10 cm da superfície, no nível inferior, e a 40 cm, no

nível intermediàrio) (Fig. 2.6).

Figura 2.6 Procedimentos para coleta de amostras quantitativas em diferentes extratos da praia de

Sào Francisco: (A) no nível inferior, coleta de trés amostras no extrato 10-20 cm de profundidade;
(B) no nível intermediério, no extrato 40-50 cm de profundidade (as marcas brancas na parede do
buraco indicam os limites inferiores dos extratos ié amostrados).
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Em cada estrato, mediu-se a temperafura da areia e amostrou-se sedimento para

anólise da granulometria, teor de umidade e salinidade. Da égua intersticial, tomaram-se

medidas de salinidade, temperatura, oxigénio dissolvido, pH e condutividade. De

rnarqo/2002 a maio/2003, as amostragens passaram a ser bimensais, coletando-se alíquotas

de sedimento em cada estrato. Também, padronizou-se em 10 cm a espessuta de cada estrato

a ser amostrado. Os estratos de 10 cm de areia eram removidos à medida que amostrados até

se atingir o lengol freético. As fraqóes de 50 ml de sedimento, retiradas com uma seringa de

2,5 crn de diàmetro e capacidade para 60 ml, foram transferidas para frascos devidamente

etiquetados e fixadas em formol a 4%.

Amostras qualitativas destinadas à complementagào do inventório faunístico

foram obtidas durante a maré baixa a cerca de 1 m da linha d'égua, na faixa intermediària da

praia e no litoral superior. Dois procedimentos de eficiéncias similares foram utilizados. No

primeiro, cavava-se um buraco com uma p6, até se atingir o nível do lenqol freótico. A ógua

acumulada no fundo era retirada com um frasco e filtrada em rede de malha de 0,04 mm. No

segundo, eram coletados cerca de 5 litros de sedimento dos 30 cm superficiais. O sedimento

era acondicionado em saco plóstico e transportado para o laboratório em recipiente térmico.

Ló, o sedimento era fracionado em trés partes, que eram processadas como se segue: cada

parte do sedimento era transferida para um balde, égua do mar era adicionada, o sedimento

era revolvido para a liberaqào da fauna para a 6gua, aguardavam-se cerca de 30 segundos

para a decantaEào das parfculas maiores e, em segui da, a 6gta era filtrada em um pugó de

0,04 mm de poro de malha. O material obtido em ambos os procedimentos era transferido

para um frasco com ógua do mar para posterior anólise. O fixador (formol comercial até a

concentraqào aproximada de 4% ou élcool até a concentraEào aproximada de 70%) era

adicionado após a anólise do material vivo.

Sublitoral ndo consolidado

Os copépodes do substrato nào consolidado do sublitoral provieram de amostras

coletadas com um pegador de fundo tipo van Veen. Com um tubo de PVC de 3,5 cm de

diàmetro interno e 10 cm de alfura retiraram-se quatro alíquotas de cada amostra. O material

foi fixado com formol salino a 4% neutralizado e corado com Rosa de Bengala. As amostras

foram coletadas pelo Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanogréfico da

Universidade de Sào Paulo, como parte do projeto multidisciplinar "Utilizaqào racional do

ecossistema costeiro da regiào tropical brasileira; Estado de Sào Parlo", em marqo e agosto

de 1989. As amostras foram obtidas em trés transectos perpendiculares à costa do Litoral

Norte de Sào Paulo, entre o norte da Ilha de Sào Sebastiào e a Enseada de Ubatumirim

(Ubatuba), em isóbatas variando de 15 a 50 m. Após triagem, os copépodes foram mantidos

em ólcool a 70% e o estudo taxonómico em laboratório seguiu a metodologia proposta por

Kihara & Rocha (2009).
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Diversos grupos da meiofauna, notadamente a chamada "meiofauna de corpo

mole", somente permitem identificaqào quando observados vivos. Para as amostragens de

Gastrotricha, foram escolhidas praias com predominància de sedimento médio a grosso.

Amostras do sublitoral foram tomadas por mergulho livre ou autónomo, geralmente atrés da

zona de arrebentagào, em profundidades variando de 0,5 a 10 m, com um frasco ou uma

caneca plóstica com capacidade de 1 litro. No nível inferior da praia, sedimento da superfície

foi coletado com uma colher e colocado em frasco com égua do mar. Em ambos os pontos

coletou-se até a obtenqào de aproximadamente 500 ml de sedimento. No laboratório,

espécimes foram extraídos diariamente durante uma semana com a técnica de

narcotizagào-decantaqào, usando solugào de cloreto de magnésio a7% (Pfannkuche & Thiel,

1988). O líquido sobrenadante da amostra foi examinado sob estereomicroscópio em busca

dos Gastrotricha. Espécimes encontrados foram colocados vivos entre làmina e lamínula em

àgua do mar, identificados e, entào, fotografados. A fixaqào deu-se em solugào de paraformol,

glutaraldeído e écido pícrico tamponado com fosfato 1,0M (pH 7,3), segundo Ermak & Eakin

(1976), e os animais guardados para estudo ao microscópio eletrónico de varredura.

Amostras para o inventério dos furbelórios provieram de coletas qualitativas

feitas no sublitoral. Sedimento de cerca de 1m de profundidade era coletado com uma pé e

colocado em um balde até atingir o volume aproximado de 5 litros. Deu-se preferéncia a

fundos com areia limpa. Tufos de Sargassum sp. presos ao costào rochoso foram removidos

com uma espófula e colocados em sacos plésticos com ógua. Os animais foram extraídos do

substrato em uma soluqào de cloreto de magnésio isotónica à égua do mar e examinados ao

microscópio entre làmina e lamínula, em uma gota da soluqào anestésica, para identificaqào.

A fixaqào foi em Stephanini quente ou em formol a 4%.

O uso de malhas de poro acima do recomendado (0,04 mm) para separagào da

meiofauna levou à perda de parte desta e deve ser evitado em coletas específicas para o

estudo desta comunidade.
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