
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM ECOSSISTEMAS 

MARINHOS - ESTUDO DO CASO DE Erythropodium sp. (CNIDARIA, 

ANTHOZOA, ALCYONACEA) NO BRASIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2011 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM ECOSSISTEMAS 

MARINHOS - ESTUDO DO CASO DE Erythropodium sp. (CNIDARIA, 

ANTHOZOA, ALCYONACEA) NO BRASIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Suellen Tarcyla da Silva Lima 

Orientador: Carlos Daniel Pérez 

Co- Orientador: Ralf Tarciso Silva Cordeiro 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2011 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como critério avaliativo 

final da Disciplina Eletiva no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte  
Sistema de Bibliotecas da UFPE – Biblioteca Setorial do CAV 

 
 
          

L732a      Lima, Suellem Tarcyla da Silva 
     Introdução de espécies exóticas em ecossistemas marinhos -   
estudo do caso de erythropodium sp. (cnidaria, anthozoa, 
alcyonacea) no Brasil/ Suellem Tarcyla da Silva. Vitória de 
Santo Antão: O autor, 2011.  

               x, 25 folhas: il.  
                     
                   Orientador: Carlos Daniel Pérez. 
                   Co-orientador: Ralf Tarciso Silva Cordeiro. 
                   TCC (Graduação) – Universidade Federal de Pernambuco,         
                CAV. Licenciatura em Ciências Biológicas, 2011.   
                     
                           

1. Bioinvasão marinha. 2. Octocoral. I. Pérez, Carlos Daniel. 
II.Cordeiro,Ralf Tarciso Silva. III. Título.   
 

                                                                                        
                   574.92 CDD (21.ed.)                    BIBCAV/UFPE 036/2011 

 
                           CRB-4/P-1605   
 



 

 

 

Dedico aos meus amados e 

exemplares pais Suely Gomes e 

José Irapuam, que incessantemente 

me apoiaram e visionaram esta 

maravilhosa conquista hora 

alcançada 



 

 

Agradecimentos  

 

 A nossa vida é composta por várias etapas e incessantes desejos de 

ascensão. Ascensão pessoal, social e intelectual, um leque de oportunidades se 

abre e nossas escolhas nos direcionarão a vários caminhos. No final desses 

caminhos não encontraremos um pote de ouro, como muitos dizem existir ao final do 

arco-íris. Mas, sim encontraremos uma história composta de vários capítulos. E ao 

olharmos para trás, frente à tanto contentamento só nos restara uma única 

alternativa e não há nada mais grandioso que possamos fazer do que agradecer: 

• Agradeço a Deus, pois em sua sabedoria concedeu a capacidade de intelecto 

aos seres humanos permitindo assim que construíssemos o conhecimento em 

suas mais diversas formas. 

• Ao meu Orientador Carlos Daniel Peréz por ter se permitido e me permitido 

conhecer um pouco mais a respeito das maravilhosas formas de vida 

marinha, pela compreensão e disposição a construção do conhecimento, pela 

amizade, e confiança doadas a mim. 

• Ao meu Co-orientador Ralf Tarciso Silva Cordeiro, uma figura de caráter 

imaculado de humildade exalante que me ensinou e auxiliou 

incondicionalmente para a realização com êxito desse trabalho, respeitando 

minhas limitações, mas não aceitando-as e dessa maneira me fazendo 

crescer. 

• Ao Mestrando e Amigo David Henrique de Oliveira que com seu jeito singular 

me apresentou a Taxonomia e me fez perceber que para nós Taxonomistas 

em constante formação, os detalhes sim fazem toda a diferença. 

• Aos meus pais que incessantemente acreditarão em mim e mesmo distantes 

fisicamente nunca deixarão de estar próximos o suficiente para me 

confortarem, me ouvirem, me amarem e principalmente me fazer ampliar a 

visão em momentos que tudo se fazia obscuro. 

• Aos meus amigos mais chegados que me ajudaram das mais diversas 

formas, compreenderam minha ausência física e emocional e muitas vezes 

suportarão minha intolerância e estresse acumulados ao longo do caminho. 



 

 

Em especial a Agnes Rafaela, Gabriela Mendes, Débora Cavalcanti, Monalisa 

Costa e Marcela Clementino. 

• Agradeço aos Profissionais que fizeram parte da banca avaliadora desse 

trabalho que contribuíram significativamente para esse processo: Diego 

Henrique Leonel de Oliveira Costa, Felipe Ferreira Campos e Taciana Martins 

Barbosa. 

• Ao GPA- Grupo de Pesquisa em Antozoários de Pernambuco e aos que me 

auxiliaram diretamente para a coleta dos organismos que foram utilizados 

nesse trabalho. 

• Agradeço aos Professores, e hoje amigos, extremamente capacitados que me 

acompanharão durante a minha graduação e me fizeram crescer e 

amadurecer profissional e pessoalmente adquirindo a maturidade desejada 

para chegar até aqui. Em especial a Carlos Peréz, Emanuel Souto, Angélica 

Ueijima, Idjane Oliveira, Gláucia Manoella e Romero Moura. 

• Ao CNPQ que fomentou essa pesquisa e ao CAV que permitiu a utilização do 

LABIO e seus equipamentos, sendo essa uma das coisas mínimas que me 

proporcionou, pois, na verdade o Centro Acadêmico de Vitória, pelas pessoas 

que o compõem, me permitiu encontrar o caminho, o caminho da realização e 

esse só eu sei o quanto é bom trilhar. 

 



 

 

 

 Olhei o mar em sua imensidão. 
Frente ao desconhecido me lancei. Em 
suas profundezas encontrei o que eu 
mais almejava... 

        O mar devolveu os meus sonhos. 

Suellen Tarcyla 



 

 

Resumo 

 

A Bioinvasão em ecossistemas marinhos tem sido um evento recorrente, que teve 

início há séculos e foi se avolumando, à medida que o meio marítimo foi sendo 

constantemente utilizado para o transporte e comércio. A inserção de espécies 

exóticas em ambientes marinhos, com potencial bioinvasor ou não, consiste em uma 

problemática ambiental, visto que essas, uma vez inseridas, alteram de forma direta 

ou indireta a dinâmica ecossistêmica. Os corais são organismos em sua maioria 

sésseis e no meio marinho a luta constante por substratos fez com que esses 

organismos desenvolvessem mecanismos diferenciados de combate e detenção de 

potenciais competidores. O objetivo deste trabalho é caracterizar morfologicamente 

e ecologicamente o octocoral Erythropodium sp., a fim de esclarecer o papel 

ecológico que este desempenha nos ecossistemas onde é encontrado no Brasil. A 

metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi: coleta de organismos em 

campo, armazenamento e posterior analise morfológica em laboratório. Foram feitos 

levantamentos bibliográficos com o intuito de subsidiar a compreensão da ecologia 

do organismo, bem como fornecer condições para a realização de uma análise 

taxonômica. Os resultados obtidos reforçam a necessidade de maiores estudos e 

materiais de apoio voltados à taxonomia de Octocorais, apontando que o organismo 

de estudo não está classificado coerentemente e suas características morfológicas 

não condizem com as observadas na espécie Erythropodium caribaeorum, uma das 

hipóteses iniciais. Se faz necessário uma revisão em nível de Gênero e Espécie 

para o organismo em questão. Muitas informações relevantes precisam ser 

consolidadas para a melhor compreensão biológica dessa espécie criptogênica, tal 

conhecimento permitirá o controle populacional e evitará maiores problemáticas 

ambientais, como as que acontecem atualmente e envolvem organismos 

bioinvasores, a exemplo os do gênero Tubastraea. 

Palavras- chave: Bioinvasão Marinha, Brasil, Octocoral 
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1. INTRODUÇÃO 

 

•  Filo Cnidaria inclui organismos aquáticos bentônicos ou 

pelágicos, em sua maioria marinhos, sendo um filo 

altamente diverso, do qual fazem parte as anêmonas-do-

mar, corais, hidróides, sifonóforos, água-vivas e 

zoantídeos. A característica diagnóstica do filo é a 

presença de cnidas (cápsula protéica que contém 

substâncias tóxicas ou adesivas). Há três tipos de cnida: 

nematocistos, pticocistos e espirocistos, porém apenas os 

nematocistos sãoencontrados ao longo de todo o clado 

(DALY et al., 2007).O grupo abrange cerca de 10.000 

espécies conhecidas, as quais se apresentam sob as 

mais diversas formas corpóreas, incluindo desde 

organismos planctônicos, como as conhecidas medusas, 

até organismos bentônicos, como as anêmonas e os 

corais, que podem multiplicar-se através de reprodução 

sexuada ou assexuada (RUPPERT et al., 2005).O filo 

encontra-se atualmente dividido em cinco classes: 

Hydrozoa (fase pólipo e/ou medusa: hidróides, 

hidromedusas, caravela-portuguesa, corais-de-fogo, etc.), 

Anthozoa (exclusivamente fase pólipo: anêmonas, 

zoantídeos, octocorais, antipatários, ceriantários e corais 

pétreos), Cubozoa e Scyphozoa (predominantemente 

fase medusa: águas-vivas) e Staurozoa (medusas 

bentônicas) (MARQUES & COLLINS, 2004). 

• Entre os antozoários, os octocorais são os únicos que 

possuem oito mesentérios e oito tentáculos pinados 

(BAYER, 1973). Octocorallia é um grupo de invertebrados 
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morfologicamente bem definido, onde a grande maioria 

das espécies é colonial e apresentam esqueleto 

constituído de calcário e/ou escleroproteínas além de 

possuírem escleritos de carbonato de cálcio, caracteres 

diagnósticos da subclasse (BERTSON et al., 2001). 

Constituem um grupo de diversidade moderada e grande 

distribuição, se estendendo desde águas rasas até águas 

profundas, ocorrendo do Ártico ao Antártico e ao redor do 

mundo (PÉREZ, 1999). 

• O ambiente marinho pode ser dividido em dois grandes 

domínios: o pelágico, que corresponde à massa d’água 

situada acima do leito submarino, e o bentônico, 

relacionado a todo substrato marinho, considerando o 

fundo oceânico propriamente dito, os costões rochosos ou 

a superfície de um organismo (MMA, 2009). Além de 

substratos naturais, muitos organismos bentônicos vivem 

associados a substratos artificiais, oriundos das mais 

diversas atividades ou intervenções humanas nos 

oceanos, como a navegação, as construções e a 

maricultura (MMA, 2009). Uma das principais 

características dos ecossistemas tropicais, entre os quais 

se inclui grande parte da costa brasileira, é a elevada 

diversidade de espécies associada a uma baixa biomassa 

de cada uma (LANA et al., 1996). No Brasil, a maioria dos 

grupos marinhos é pouco conhecida, especialmente em 

profundidades superiores a 20 metros (MIGOTTO & 

TIAGO, 1999).As características de climas tropicais e 

subtropicais são dominantes ao longo de toda a a costa 

brasileira. Apesar disso, os fenômenos regionais definem 

as condições climatológicas e oceanográficas capazes de 

determinar os traços distintivos da biodiversidade 

(AMARAL & JABLONSKI, 2005).  
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• Os recifes de corais são ecossistemas costeiros tropicais 

que possuem uma grande diversidade e quantidade de 

organismos que se associam em teias alimentares de 

grande complexidade (PENNINGS, 1997), sendo uma 

zona de reprodução, berçário, abrigo e alimentação de 

diversos animais e vegetais (SALE, 1991). Além disso, os 

ambientes recifais encontram - se entre os mais 

produtivos do planeta, juntamente com os manguezais e 

as florestas tropicais (LOURENÇO, et al.,2009). 

 

• O conhecimento sobre o zoobentos da costa brasileira 

apresenta uma grande variação tanto em relação aos 

grupos zoológicos quanto às regiões estudadas, sendo o 

maior número de espécies registrado nas regiões Sul e 

Sudeste do país (BELÚCIO, 1999). A meiofauna foi o 

grupo mais estudado nas regiões Norte(N), Nordeste(NE) 

e Sudeste(SE). O filo Mollusca é um dos mais 

inventariados na costa brasileira, com uma extensa 

literatura disponível (LANA et al., 1996). Entre os 

crustáceos, destacam-se os decápodes, como o grupo 

melhor estudado, sendo as regiões NE e SE as mais 

conhecidas em relação ao grupo. A maioria dos estudos 

de Polychaeta se concentra nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Paraná, onde foi realizado um maior 

esforço de coleta e há um maior número de especialistas 

(LANA et al., 1996). Muitos filos bentônicos, embora 

abundantes, dispõem de poucos especialistas no Brasil, 

com destaque para Porifera, Cnidaria, Bryozoa, 

Echinodermata e Urochordata (LANA et al., 1996). 

Reconhecidamente necessárias para a detecção de 

espécies introduzidas, as análises biogeográficas da 

fauna atlântica brasileira, como um todo, praticamente 

inexistem ou são muito antigas (LANA et al., 1996). 



4 

 

• A introdução de espécies exóticas em comunidades 

naturais é, geralmente, mediada pela atividade humana e 

pode afetar tanto a biodiversidade – por causarem a 

perda de diversidade biológica, podendo ser considerados 

“poluentes biológicos”– quanto às atividades econômicas, 

com danos à atividade pesqueira, riscos sanitários, gastos 

com manutenção de turbinas em hidroelétricas, entre 

outros (CARLTON, 1985). Embora em anos recentes 

tenha havido uma tendência de aumento dos eventos de 

bioinvasão em ecossistemas aquáticos, não é possível 

definir se isso se deve a um agravamento do problema ou 

se apenas reflete o resultado de um maior esforço de 

pesquisa e conscientização. Os dados disponíveis são 

ainda escassos e restritos a determinadas regiões e/ou 

espécies, dessa forma, a inferência de tendências pode 

estar refletindo interesses específicos de pesquisa ao 

invés da velocidade das introduções e os seus padrões 

de dispersão (SOUZA, 2010).  

 

• Apesar do esforço existente para produzir informações 

sobre o problema das bioinvasões nas águas brasileiras, 

a maioria das publicações sobre as invasões em 

ecossistemas aquáticos corresponde às ocorrências na 

América do Norte e Europa; em contrapartida, a África, o 

Oceano Índico, o sudoeste do Oceano Pacífico e a 

América Latina estão, ainda, pobremente documentados 

(PYSEK, et al., 2008). No Brasil, a introdução de 

organismos é comum há certo tempo (SOUZA, 2010). A 

história desse processo está intimamente relacionada aos 

avanços tecnológicos, dessa forma, um histórico das 

bioinvasões aquáticas no Brasil pode ser dividido em três 

fases: do Descobrimento até o final do século XIX; o 

século XX; e a partir do século XXI (SOUZA, et al., 2009) 
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A primeira fase refere-se à época da colonização e tráfico 

de escravos e se caracteriza pela chegada de navios 

originários do continente europeu e da África. Desde essa 

época, a incrustação em cascos de navios já era 

responsável por um grande número de introduções 

marinhas no litoral brasileiro. Três espécies foram 

consideradas introduzidas nesse período: o mexilhão 

Perna perna, o vibrião da cólera Vibrio cholerae e a 

ascídia Styela plicata. O século XX é a segunda fase, 

marcada por grandes avanços econômicos e tecnológicos 

no país e no mundo (CARLTON, 1985). Nesse século, 

houve uma intensificação do comércio marítimo e a água 

de lastro passou a ser largamente utilizada nos tanques 

dos navios, agravando o transporte que já era efetuado 

via incrustação na transferência de espécies. A terceira 

fase inicia-se no século passado e vem até os dias atuais, 

caracterizando-se pela intensificação das pesquisas 

científicas e pelo aumento dos registros das espécies 

exóticas introduzidas no Brasil (SOUZA, 2010). As 

invasões biológicas passaram, então, a ser analisadas 

com uma visão mais ampla e multidisciplinar. O 

conhecimento da biologia e biogeografia das espécies, 

bem como as relações inter e intra-específicas e o 

monitoramento do ambiente marinho tornaram-se 

fundamentais para o gerenciamento do problema da 

bioinvasão, surgindo a necessidade de se investir nos 

procedimentos de prevenção e controle (SOUZA et 

al.,2009) 

 

• A introdução de espécies exóticas tem sido considerada 

um grave problema ambiental, por possuir uma 

capacidade de alterar os ecossistemas podendo dessa 

forma afetar a integridade das comunidades naturais, 
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influenciando a dinâmica e os mecanismos já 

estabelecidos no sistema, tais  como, competição, 

predação e parasitismo, alterando a cadeia alimentar e 

ciclagem de nutrientes, o que representa diretamente um 

grande risco  para a os ecossistemas onde são inseridas 

(MMA, 2009).  No Brasil, este tema tem recebido maior 

atenção nos últimos anos, tendo sido lançada, inclusive, 

uma lista destes organismos presentes em sua Zona 

Econômica Exclusiva (MMA, 2009).Navios, que hoje 

arcam com o transporte de 80% de todas as mercadorias 

comercializadas no mundo, estão sendo 

responsabilizados por causar impactos ambientais, 

econômicos e sociais em diversas regiões do globo 

terrestre. Isso se dá porque, para esse volume de carga 

movimentada entre os portos, estas embarcações 

transladam, segundo a IMO (Organização Marítima 

Internacional), cerca de 10 bilhões de toneladas de água 

de lastro a cada ano. Essa movimentação de água de 

lastro, gerada pela necessidade operacional dos navios, é 

citada como uma das razões da introdução involuntária de 

espécies de uma região em outra e nos portos, 

considerados como palco desses acontecimentos 

(MEDEIROS & NAHUZ, 2006). A incrustação de cascos 

de embarcações e/ou plataformas também favorece a 

dispersão de espécies de rápido desenvolvimento, sendo 

apontada como causadora de alguns eventos de 

bioinvasão, como no caso dos corais do gênero 

Tubastraea no Brasil (PAULA & CREED, 2004). 

• Corais e outros cnidários são ameaças particularmente 

importantes quando introduzidos fora de suas áreas 

naturais de ocorrência, uma vez que muitos deles 

possuem mecanismos de competição por espaço, 

deletérios para competidores, podendo levar à diminuição 
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das populações nativas ou mesmo extinção destas 

(GOLDBERG et al., 1973; MMA, 2009). Neste contexto, 

três espécies de corais são listadas como introduzidas no 

Brasil, sendo duas invasoras (Tubastraea coccinea e T. 

tagusensis) e uma estabelecida (Chromonephthea 

braziliensis) (MMA, 2009). Estudos realizados desde a 

década de 1990, contudo, têm apontado a ocorrência de 

um octocoral da família Anthotelidae no país, encontrado 

em áreas portuárias da região Nordeste e Sudeste (SILVA 

et al., 2007; FARRAPEIRA, 2011). Sua identificação, 

entretanto, permanece obscurecida, uma vez que não foi 

dedicada atenção taxonômica a este organismo, muito 

menos foi morfologicamente caracterizado. Sendo assim, 

ainda não foi possível determinar se realmente trata-se de 

um caso de bioinvasão por uma espécie caribenha, se é 

uma nova espécie ou se o organismo deve continuar 

sendo tratado como criptogênico. Na maioria dos estudos, 

porém, o animal é identificado como Erythropodium sp. 

(SILVA et al., 2007; FARRAPEIRA, 2011). Este gênero é 

composto por gorgonáceos incrustantes, zooxantelados 

(LEVY et al., 2001), com algumas espécies comuns em 

ambientes recifais do Atlântico Norte, sendo abundantes, 

principalmente, na região caribenha (DEICHMAN,1936; 

BAYER, 1961; SEBENS & MILES, 1988). 

• O maior entrave científico encontrado para o 

esclarecimento da taxonomia do organismo em questão 

foi à falta de referências específicas que abordassem e 

descrevessem com clareza e objetividade as 

características, principalmente morfológicas, a serem 

observadas.Em Bayer (1961) é possível encontrar uma 

breve descrição em nível de Gênero para Erythopodium. 

A diagnose afirma que as colônias são membranosas, os 

escleritos são hexarradiados e sem cor na parte externa 
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do córtex e vermelhos no interior, porém nos espécimes 

analisados essas características nem sempre são 

observadas. É possível observar escleritos em forma de 

cruz, em formas semelhantes aos do tipo borboleta e 

outros mais laminares e menos ornamentados. A 

coloração difere da descrita, pois a camada superior do 

cenênquima apresenta uma coloração mais escura, com 

variações de rosa a roxo, já a parte mais interior que está 

em contato direto com o substrato ao qual o organismo se 

ancora apresenta-se mais clara. Ao fazer cortes para 

observação em lâmina dessa camada, pode-se observar 

um tipo de esclerito diferenciado, que se apresenta 

fusionado e é encontrado apenas nessa camada (Fig. 1). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Caracterizar morfologicamente e ecologicamente o octocoral Erythropodium 

sp., afim de esclarecer o papel ecológico que este desempenha nos ecossistemas 

onde é encontrado no Brasil. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar e analisar morfologicamente a espécie; 

• Comparar a espécie com organismos correlatos; 

• Verificar, por meio de bibliografia disponível e observações de campo, se o 

organismo representa uma ameaça aos ecossistemas onde é encontrado. 
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3. METODOLOGIA  

3.1.Área de Estudo 

 O material a ser analisado foi proveniente de diversos locais, sendo eles:  

  

• Porto do Pecém - CE (02 lotes) e Praia de Caponga – CE (02 lotes) - O 

Terminal Portuário do Pecém ou Porto do Pecém, como é mais 

conhecido, é um porto da costa do Nordeste brasileiro localizado no 

estado do Ceará, dentro da Região Metropolitana de Fortaleza, na 

cidade de São Gonçalo do Amarante. O acidente geográfico 

denominado "Ponta do Pecém", local onde foram construídas as obras 

do novo terminal portuário, está situado no litoral oeste do estado, a 

cerca de 60 km, por rodovia da capital, Fortaleza. A Praia de Caponga 

também está localizada no litoral leste do estado do Ceará, no 

município de Cascavel, distando 60 km de Fortaleza. 

 

•  Porto de Natal - RN (06 lotes), e Praia de Areia Branca – RN (01 lote) - 

O Porto de Natal está localizado na cidade de Natal (RN), à margem 

direita do rio Potengi, a uma distância de 3 km da sua foz. Sua área de 

influência inclui todo o estado do Rio Grande do Norte, especialmente 

os municípios de Mossoró, Pau dos Ferros, Areia Branca, Macau e 

Ceará - Mirim, além dos estados da Paraíba, Pernambuco e  Ceará . A 

Praia de Areia Branca (RN) localiza-se na Região da Costa Branca na 

cidade de Ponta do Mel a 330 km de distância da capital. 

 

• Porto de Cabedelo – PB (05 lotes) Situa-se na margem direita do 

estuário do rio Paraíba do Norte, em frente à Ilha da Restinga, na parte 

noroeste da cidade de Cabedelo, e é vizinho ao Forte de Santa 

Catarina.  

 

• Praia de Barra de Catuama – PE (02 lotes), e Praia de Itamaracá – PE 

(01 lote) – A primeira localiza-se no sudeste do município de Goiania, a 

49 km do Centro da cidade e 72 km da capital do Estado, Recife. A Ilha 
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de Itamaracá, localiza-se à 50 km ao norte de Recife, na zona litoral e 

zona da mata.  

• Baía de Paranaguá – PR (01 lote) - A Baía de Paranaguá encontra-se 

no Estado do Paraná, localizada próxima à cidade de Paranaguá. 

Possui um perímetro de 180 km, abrigando um dos mais importantes 

portos do país, o Porto de Paranaguá.   

 

 

3.2. COLETA E ANÁLISE 

 O material foi obtido através das coletas realizadas ao longo dos últimos três 

anos, sendo coletados manualmente, por raspagem de substrato sendo uma parte 

fixada em álcool 70% e outra em formalina 4%, sendo posteriormente encaminhado 

ao laboratório de Biodiversidade da Universidade Federal de Pernambuco - Centro 

Acadêmico de Vitória (UFPE-CAV). 

3.2.1. ANÁLISE ECOLÓGICA 

 Foram realizadas observações com o intuito de compreender o 

comportamento do animal em campo, as relações estabelecidas com outros 

organismos, bem como as possíveis modificações ocasionadas diretamente pelo 

estabelecimento pela espécie à dinâmica estrutural ecossistêmica. Estas 

observações forma feitas tomando por base as impressões do pesquisador e sua 

percepção em campo das mudanças ocorridas. 

3.2.2. ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 Nesta etapa, foram utilizados espécimes conservados em álcool (70%) e, 

seguindo-se os critérios utilizados em estudos taxonômicos, foram observados 

caracteres macroscópicos e microscópicos. 

 

 A análise macroscópica foi realizada utilizando-se microscópio 

estereoscópico. As colônias foram observadas levando-se em consideração a forma 

apresentada e padrão de ramificação e distribuição dos pólipos. 
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 A análise microscópica levou em consideração os escleritos (estruturas 

calcárias presentes na mesogléia), caráter essencial para identificação de 

octocorais, cujo tamanho (em que escala?), morfologia e coloração são de extrema 

importância taxonômica (BAYER, 1961), para isso utilizou-se microscópio óptico. 

 

Para observação dos escleritos foram preparadas lâminas de uso temporário, 

lâminas do tipo escavadas, onde se colocava algumas gotas de Hipoclorito de Sódio 

juntamente com parte do tecido retirada do animal. A ação do Hipoclorito sobre o 

tecido permite a degeneração de toda parte mole (protéica), restando apenas as 

estruturas calcárias no fundo da lâmina, permitindo assim a observação. Os 

escleritos observados das diferentes localidades do animal foram fotografados, 

classificados e mensurados com o auxílio de uma ocular micrométrica.  

Com o auxilio de bibliografias como Bayer (1961), Deichmann (1936) e Bayer, 

Grasshofh e Verseveldt (1983), além da chave de identificação de Williams para 

famílias de octocorais, foi possível fazer a análise morfológica do organismo e a 

classificação dos escleritos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES TAXONÔMICAS 

 

Ordem ALCYONACEA Lamoroux, 1812 

Subordem SCLERAXONIA Studer, 1887 

Família ANTHOTHELIDAE Broch, 1916 

Gênero Erythropodium Kölliker 1865 

 

Diagnose (baseada em Kükenthal, 1919 e Deichman, 1936): Colônia formando uma 

bainha membranosa incrustante, que nunca se ergue acima do substrato. Os 

zoóides são pequenos, sem nenhuma verruga definida e completamente retráteis. A 

cavidade gástrica é indiretamente conectada com os solênios a partir de uma rede 

de tubos. O cenênquima é desenvolvido em camadas interna e externa, com 

diferentes formas e espículas coloridas. As formas típicas dos escleritos são fusos, 

cruzes e estrelas. Um esqueleto de material córneo também é presente e forma uma 

membrana na parte basal. 
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Espécie-tipo: Xaenia caribaeorum Duchassaing & Michelotti, 1860 

Localidade-tipo: Antilhas e St. Thomas. 

Considerações: De acordo com Bayer (1961), este gênero deveria estar incluso na 

Família Anthothelidae  Broch, 1916 (Fig.4). Contudo, a família tem como caráter 

diagnóstico a presença de uma medula distinta e um conjunto de canais 

longitudinais contornando-a, separando o córtex da medula (BAYER, 1961). O 

gênero, no entanto, não possui sequer uma medula verdadeira, logo, a presença de 

canais ao longo do cenênquima não é um caráter suficiente para manter o gênero 

nesta família. McFadden et al. (2006), ao propor uma filogenia para gêneros de 

Octocorallia, baseada em caracteres moleculares, cita que Erythropodium, 

provavelmente, é um grupo de organismos basais de Octocorallia e que não seria 

monofilético com demais representantes de Anthothelidae.   

 

Erythropodium caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860) 

Xaenia caribaeorum Duchassaing & Michelotti, 1860, p. 16, pl. 1, figs. 8-11. 

E. caribaeorum Kükenthal, 1916, p. 445; 1919, p. 34; 1924, p. 10, fig. 8.; Deichman, 

1936, p. 74, 76, 77; Bayer, 1961  

Localidade-tipo: Antilhas e St. Thomas. 

Diagnose (segundo Duchassaing & Michelotti, 1860): “Coral que aparece sob a 

forma de membranas incrustantes, de cor roxa escura, com pólipos de mesma cor, 

mais suave. Os tentáculos são quase cilíndricos e 'pectinados nas extremidades'. 

Quando contraídos, deixam suas bordas sempre salientes, independentemende do 

grau de contração." "Para Bayer (1961), as formas de escleritos são sempre 

hexarradiados" 

 Distribuição: Atlântico Norte, principalmente, na região caribenha (DEICHMAN, 

1936; BAYER, 1961; SEBENS & MILES, 1988; FONSECA & ARRIVILLAGA, 2003). 

 

 

Erythropodium sp. 

Descrição dos espécimes analisados: Colônias incrustantes, cenênquima 

vermelho-claro, bastante delgado, antocódio branco e retrátil. Algumas colônias têm 

aspecto verrucoso, com pólipos com diâmetro entre 0,4 e 2,7 mm, que quando 
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contraídos têm até 5 mm de altura. A base da colônia apresenta camada repleta de 

canais, formada por agregados de escleritos fusionados. A camada interna do 

cenênquima é incolor e a externa é vermelha, podendo haver variações. Os 

escleritos faringeais são escamas de 0,08-0,12 mm, os do cenênquima são 

hexarradiados e cruzes de 0,10-0,18 mm. 

 

Considerações: Apesar de Kükenthal (1919) mencionar a ocorrência de espécimes 

de E. caribaeorum, no material “Blake collections”, proveniente de Caribe e Brazil, 

Deichman (1936) afirma que esse material ou não foi encontrado ou não pertencia a 

essas localidades (ver Deichman, 1936, pg. 74). Tanto que, a autora, não examinou 

nenhum exemplar da referida espécie, em seu trabalho. 

Os espécimes analisados estão de acordo com alguns dos caracteres 

apontados nas descrições dadas para Erythropodium caribaeorum. Contudo, diferem 

da descrição de Kükenthal (1919), uma vez que o autor nega a existência colônias 

de aspecto verrucoso, uma vez que alguns exemplares aqui descritos contam com 

pólipos erguendo-se até 5 mm acima do cenênquima. Os espécimes analisados 

também diferem de E. caribaeorum por não apresentarem tentáculos-vassoura, que 

são facilmente visualizados. Em relação aos tipos de escleritos, os espécimes vistos 

diferem da descrição de Bayer (1961), que cita que E. caribaeorum sempre 

apresenta hexarradiados,  enquanto os aqui mencionados também possuem 

escleritos em forma de cruz, semelhante à descrição de Deichman (1936). Outra 

diferença entre os descritos por Bayer e dos espécimes brasileiros está no fato de 

que, segundo o referido autor, os primeiros possuem a camada externa do 

cenênquima branca e a basal vermelha, devido à coloração dos escleritos, os 

últimos têm disposição inversa, com a camada basal incolor e a mais externa 

avermellhada. 

 

CONSIDERAÇÕES ECOLÓGICAS 

O crescimento de Erythropodium é sempre no plano horizontal, de acordo 

com o substrato, não adquirindo forma arborescente, com pólipos distribuindo-se ao 

longo de toda a colônia, não apresentando polipário definido (Fig.2). Os pólipos 

possuem oito tentáculos pinados e são retráteis (Fig.3). O crescimento deste 

octocoral e o domínio rápido do substrato ao qual está ancorado tem sido alvo de 
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observação e estudo. Os organismos sésseis dos substratos marinhos têm um 

mecanismo denominado Alelopatia, que é a supressão do crescimento de uma 

espécie por outra devido à liberação de substâncias tóxicas. Esses organismos 

também têm sido alvo de pesquisas por produzirem outro tipo de substâncias 

naturais, os diterpenos sarcodictina, que  foram isolados de corais do Mediterrâneo, 

Sarcodictyon roseum, pela primeira vez em 1988, por Pietra et al. Oito anos mais 

tarde, a eleuterobina, um diterpeno glicosídico, foi inicialmente isolada na Austrália a 

partir de corais Eleutherobia sp por Fenical et al., da “Scripps Institution of 

Oceanography”, em La Jolla, Califórnia, e também de corais Erythropodium 

caribaeorum no Caribe, sendo sua estrutura elucidada por Fenical (1997). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Escleritos fusionados encontrados na camada 

interna do cenênquima.Foto: Suellen Tarcyla  
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Figura 2– Parte da Colônia de Erythropodium com enfoque 

para coloração e localização dos Pólipos. 

 

Figura 3 - Pólipos abertos (A) e retraídos (B).Foto: Ralf Cordeiro. . 
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A análise ecológica in situ do organismo permitiu a formulação de algumas 

questões que dizem respeito ao comportamento animal, dessa maneira se tornou 

possível a classificação do organismo seguindo os conceitos aplicados à Bioinvasão. 

O estudo das invasões biológicas é muito amplo e traz consigo uma gama de 

observações que devem ser efetuadas, levando em consideração as múltiplas áreas 

do conhecimento. Alguns termos e conceitos são utilizados na tentativa de viabilizar 

os estudos sobre bioinvasão, assim como universalizá-los. Entretanto, ainda não 

existe consenso sobre uma terminologia unificada para a classificação de espécies 

(SOUZA et al., 2009). No Quadro 1 são descritos alguns termos e conceitos 

aplicados e utilizados na literatura sobre Bioinvasão.    

 

Figura 4. Diodogorgia nodulifera Família Anthothelidae . a) córtex; b) medula e c)canais 
circulares. Fonte: //www.dnr.sc.gov/marine/ 
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Quadro 1- Termos e conceitos mais comumente utilizados sobre Bioinvasão (Fonte: 

CARLTON, 1996; ELLIOTT, 2003; FAL,K-PETERSEN et al., 2006; MMA,2009) 

Termos Definições 

Nativa, indígena, original Espécie que ocorre dentro da sua 

área de distribuição natural, na qual 

se estabeleceu sem a intervenção de 

atividades humanas. 

Endêmica Espécie nativa restrita a uma região 

ou localidade específica. 

Criptogênica Espécie de origem biogeográfica 

desconhecida ou incerta, este termo 

deve ser empregado quando não 

existe uma evidência clara de que a 

espécie seja nativa ou exótica. 

Exótica, introduzida, não nativa, 

não indígena, alienígena  

Espécie que se encontra fora da sua 

distribuição original, tendo sido 

transportada por atividades humanas 

em tempos históricos. Estão incluídos 

ovos, sementes, esporos, cistos, etc. 

com capacidade reprodutiva. 

Contida Espécie exótica que ocorre apenas 

em ambientes artificiais ou sob 

controle total ou parcial. Exemplo: 

aquário comercial, aquicultura, 

cultivos científicos, tanques de lastro, 

etc. 

Quadro 1 – Continuação  

Detectada Registro isolado de uma espécie 

exótica em ambiente natural sem 

aumento de abundancia e/ou 

dispersão ou sem informação de 

ocorrência posterior.  
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Estabelecida Espécie introduzida detectada de 

forma recorrente em uma área onde 

não ocorria, com população 

autossustentável e indícios de 

aumento populacional. 

Naturalizada Espécie exótica estabelecida, que 

interage com as demais espécies. 

Invasora ou Invasiva Quando a espécie estabelecida 

possui abundância e/ou dispersão 

geográfica que interfere na 

capacidade de sobrevivência das 

demais espécies em uma área 

especifica ou em uma ampla região 

geográfica.  

Invasora ou Potencial Qualquer espécie enquadrada nas 

categorias “contida”, “detectada” ou 

“estabelecida”, sendo, portanto, uma 

invasora e potencial. 

Fase de Latência Período necessário para que uma 

espécie, sob determinadas condições, 

se adapte, passe a reproduzir e a 

disseminar-se. 

Nociva ou Peste Espécie invasora responsabilizada 

por danos causados ao ambiente, à 

biota local, à saúde humana e/ou à 

economia. 

Vetor Meio pelo qual uma espécie é 

transportada de um local para outro. 

Vetor Potencial Provável vetor de introdução de uma 

espécie. 

Rota de Invasão Trajetória pela qual ocorreu o 

transporte de uma espécie 

introduzida, desde a área doadora até 
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a receptora ou do local de origem até 

o destino.  

 

 

O comportamento de Erythropodium sp. em campo nos levou a classificá-lo 

como uma espécie exótica e com uma grande potencial para ser Bioinvasora, porém 

as problemáticas no que dizem respeito a fontes que auxiliem a taxonomia e 

conhecimento a respeito da ecologia do animal nos levam à afirmação de que essa 

espécie é criptogênica. A ausência de predadores naturais conhecidos e a forma 

dominadora de colonização dos substratos é um fato que pode tornar a espécie 

nociva nos substratos e regiões onde ela se estabeleça. 

O sucesso que a espécie cogenérica E. caribaeorum obtém na colonização 

de substratos está fortemente associado a um mecanismo agonístico que possui, 

denominado "sweeper tentacles" (tentáculos-vassoura), que são carregados de 

aleloquímicos, responsáveis por causar sérios danos a tecidos de organismos 

sésseis vizinhos (SEBENS & MILES, 1988). Na década de 80, Sebens e Miles 

(1988) notificaram um extenso caso de danos encontrados em corais adjacentes a 

colônias de E. caribaeorum, mostrando que este é um fator que favorece a 

dominância desse organismo. Os espécimes observados não possuem os 

tentáculos do tipo vassoura e esse fato, somado a uma série de observações 

morfológicas e ecológicas, nos leva a afirmar que os organismos observados não 

podem ser da espécie E. caribaeorum e, a partir de então, tratamos os espécimes 

observados como Erythropodium sp.  Por não se conhecer a espécie com que se 

trabalhou e, consequentemente, não ter conhecimento de sua origem, classificamos 

a espécie como criptogênica.  

 

Embora Karlson (1983) afirme que o poliqueto-de-fogo (Hermodice 

carunculata) se alimente de E. caribaeorum, Sebens (1982), em um estudo sobre os 

efeitos da predação sobre a distribuição de zoantídeos, sustenta que o poliqueto tem 

preferência pela predação de zoantídeos e que, em momento algum de suas 

observações, ele se alimentou do octocoral. Sendo assim, pelos estudos 

apresentados, se pode afirmar que restariam poucos predadores conhecidos, 
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mesmo que o organismo fosse E. caribaeorum,  além do ouriço Diadema antillarum, 

que é citado por Karlson (1983) e do gastrópode Coralliophila abbreviata, 

mencionado por Mônaco et al. (2008). 

 

Os problemas taxonômicos e a falta de registros ecológicos consolidados a 

respeito dos espécimes observados não permitiram a formulação concreta de um 

olhar a respeito do comportamento ambiental e principalmente à origem dos 

organismos. A detecção em primeiro plano da ocorrência desses organismos em 

regiões portuárias permitiu que de certo modo estabelecêssemos uma relação entre 

as atividades e a dinâmica biológica desses locais e o estabelecimento dos 

organismos ora estudados. Essas regiões vêm sendo alvo de estudo por se tratarem 

de fortes fontes de aporte de organismos exóticos, principalmente os marinhos, 

sendo a água de lastro apontada como o maior vetor antropogênico que favorece o  

rompimento da barreiras geográficas pelas espécies. O assinalamento em segundo 

plano de Erythropodium sp. em praias Nordestinas e a fácil e recorrente detecção 

dos mesmos nesses ambientes naturais nos leva a concluir que  esses organismos 

estão tendo êxito em sua dispersão. Essa observação nos leva à compreensão de 

que se faz necessário, em caráter de urgência, o conhecimento aprofundado dessa 

espécie para um melhor monitoramento ambiental. Como não foi registrada a 

presença de predadores naturais e o sucesso desses organismos na colonização 

dos substratos é perceptível, se faz necessário a observação controlada da biologia 

desse animal para que problemas semelhantes aos conhecidos nos ecossistemas 

marinhos, como o caso Tubastraea não se torne uma constante em nossa região. 

Pois no Brasil, este gênero foi reportado desde final da década de 80, 

primeiramente observada em plataformas na Bacia de Campos e, mais 

recentemente,dominando costões da região da Ilha Grande, ao sul do 

estado do Rio de Janeiro (Paula &Creed, 2004; Creed et al., 2008). 

Atualmente, T. tagusensis encontra-se bem estabelecida na Baía da Ilha 

Grande ocupando costões rochosos da região, bem como substratos 

artificiais. 

 

 

 



21 

 

5. CONCLUSÕES 

• Os espécimes utilizados para a realização dos estudos propostos neste 

trabalho foram inicialmente tratados como sendo a espécie Erythropodium 

caribaeourum, mas, à medida que as análises  morfológicas foram sendo 

realizadas, concluiu-se que as mesmas não podiam permanecer sendo assim 

tratadas. A observação chave que nos levou a essa conclusão foi entre outras 

observações a ausência dos tentáculos vassoura típicos dos espécimes de 

Erythropodium caribaeorum, encontrados nas regiões Caribenhas.  

•  A atual classificação taxonômica para o gênero Erythropodium afirma que o 

mesmo pertence a família Anthothelidae,. Com as observações morfológicas, 

se conclui que o Gênero não pode estar inserido nessa família, visto que, 

entre outras observações feitas tomando por base os escleritos, a medula é 

totalmente ausente nos espécimes observados. Uma revisão do Gênero é 

necessária para a elucidação de problemáticas como essa. 

• No que diz respeito à classificação ecológica do organismo, levando-se em 

consideração os termos aplicados em estudos sobre bioinvasão, conclui-se 

que a definição de estado ecológico mais condizente para a situação é o 

termo criptogênica, por não se conhecer sua origem biogeográfica.  
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e Tecnológico. 
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