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FUNDO DO MAR 
 

No fundo do mar há brancos pavores, 
Onde as plantas são animais 

E os animais são flores. 
 

Mundo silencioso que não atinge 
A agitação das ondas. 

Abrem-se rindo conchas redondas, 
Baloiça o cavalo-marinho. 

Um polvo avança 
No desalinho 

Dos seus mil braços, 
Uma flor dança, 

Sem ruído vibram os espaços. 
 

Sobre a areia o tempo poisa 
Leve como um lenço. 

 
Mas por mais bela que seja cada coisa 

Tem um monstro em si suspenso 
 
 

(Sophia de Mello Breyner Andresen) 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho encontra-se dividido em três partes. A primeira delas é uma revisão 

bibliográfica sobre a espécie de octocoral Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860), 

focando a função dos consumidores passivos de suspensão nos ecossistemas marinhos, além 

de apresentar os estudos realizados com a espécie no litoral de Pernambuco e trabalhos na 

área de ecologia trófica com espécies de cnidários.  

As partes dois e três são complementares, sendo constituídas por dois artigos em série 

(série de três). O primeiro artigo, intitulado “Ecologia Trófica do Octocoral C. riisei 

(Cnidaria, Alcyonacea) no Nordeste Brasileiro, (Pernambuco, Brasil). I. Composição e 

Variação Espaço-Temporal da Dieta” teve como objetivo determinar qualitativa e 

quantitativamente a dieta alimentar do octocoral, analisando a distribuição e a composição da 

dieta ao longo de um ano de estudo em duas profundidades diferentes dentro do mesmo 

ecossistema. 

O segundo artigo, parte três do trabalho, foi intitulado “Ecologia Trófica do Octocoral 

Carijoa riisei (Cnidaria, Alcyonacea) no Nordeste brasileiro. II. Seletividade alimentar”, o 

qual objetivou analisar a seletividade alimentar do octocoral Carijoa riisei, na praia de Porto 

de Galinhas (PE), através da correlação da disponibilidade das presas no plâncton com suas 

abundâncias nos pólipos, bem como, comparar o tamanho das presas. 

Ao final, foram anexadas as normas da revista “Journal of the Marine Biological 

Association of the United Kingdon”, para a qual serão enviados os artigos, e os apêndices. 

 

 

 

 

 



  8 

LIRA, A. K. F. Ecologia trófica do octocoral Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) ... 

ABSTRACT 
 
Carijoa riisei is the most abundant species of octocoral for the coast of Pernambuco. To know 
the importance of local species in the food chain, a search was conducted, divided into two 
stages: the first aiming to discover the food composition and possible seasonal and 
bathymetric fluctuations, and the second focusing on the degree of selectivity of the octocoral 
prey available on plankton. The colonies of octocoral were collected on the beach of Porto de 
Galinhas, on two and six meters deep, in January, June, October 2006 and March 2007 for the 
first study, and in January, March and June for the second study. We analyzed the contents of 
the gastric cavity of C. riisei polyps and samples of plankton. The results of the first study 
revealed the presence of 102 phytoplankton  organisms and 25 zooplanktonts in the content of 
the polyps. The cyanophytes representing 46% of the total biomass ingested. Significant 
differences were found with regard to wealth, between the months of June and October to 2m. 
Regarding the abundance and diversity, both had significant differences with respect to 
seasonality and bathymetry. The results of the second work shows that the sizes of the items 
of prey were lower when compared to the items available on plankton. There was no 
significant difference with respect to size between January and March, but in June showed 
smaller sizes. There was a significant positive correlation between the abundance of prey 
available on plankton and the content of polyps of C. riisei. The diatom Mastogloia sp. and 
the cyanophyte Oscillatoria sp. had the highest rates of positive selectivity. The results 
reviewed, the octocoral C. riisei, in the Brazilian Northeast coast is behaving as opportunistic 
species poliphagous with suspensive and filter food habit liabilities.  
 
Keywords: Ecology, suspensive, opportunistic, Porto de Galinhas. 
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RESUMO 

Carijoa riisei constitui a espécie de octocoral mais abundante para a costa de Pernambuco. 
Visando conhecer a importância da espécie na cadeia trófica local, foi realizada uma pesquisa, 
subdividida em duas etapas: a primeira objetivando descobrir a composição alimentar e as 
possíveis flutuações sazonais e batimétricas na mesma; e, a segunda focando o grau de 
seletividade do octocoral pelas presas disponíveis no plâncton. As colônias do octocoral 
foram coletadas na Praia de Porto de galinhas, aos dois e seis metros de profundidade, nos 
meses de janeiro, junho, outubro de 2006 e março de 2007 para o primeiro estudo, e em 
janeiro, junho e março para o segundo estudo. Foram analisados os conteúdos da cavidade 
gástrica dos pólipos de C. riisei e amostras do plâncton. Os resultados da primeira pesquisa 
revelaram a ocorrência de 102 representantes do fitoplâncton e 25 do zooplâncton no 
conteúdo dos pólipos. As cianofíceas representaram 46% do total da biomassa ingerida. 
Foram encontradas diferenças significativas com relação à riqueza, entre os meses de junho e 
outubro aos 2m. No tocante à abundância e diversidade, ambas apresentaram diferenças 
significativas com relação à sazonalidade e à batimetria. Os resultados do segundo trabalho 
mostram que os tamanhos dos itens de presas foram menores quando comparados aos itens 
disponíveis no plâncton. Não houve diferença significativa com relação ao tamanho entre 
janeiro e março, porém junho apresentou menores tamanhos. Houve uma correlação positiva 
significativa entre a abundância das presas disponíveis no plâncton e no conteúdo dos pólipos 
de C. riisei. A diatomácea Mastogloia sp. e a cianofícea Oscillatoria sp. apresentaram os 
maiores índices de seletividade positiva. Pelos resultados analisados, o octocoral C. riisei, no 
litoral Nordeste brasileiro se comporta como espécie polífaga oportunista com hábito 
alimentício suspensívoro passivo filtrador. 
 

Palavras-chaves: Ecologia, suspensívora, oportunista, Porto de Galinhas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 FILO CNIDARIA 

O Filo Cnidaria inclui os animais que apresentam simetria radial ou bilateral e são 

constituídos por três camadas corporais: um epitélio externo (epiderme/ectoderme), um 

epitélio interno (gastroderme/endoderme) e uma camada intermediária chamada de mesogléia 

(FAUTIN & MARISCAL, 1991).  

Estes animais são caracterizados pela presença de estruturas urticantes, exclusivas do 

filo, chamadas cnidócitos, que desempenham funções de defesa, proteção e predação 

(ACUÑA et al., 2004). Uma cavidade gastrovascular (cavidade gástrica) ou celêntero está 

presente, servindo como boca e ânus (FABRICIUS & ALDERSLADE, 2001). 

Os cnidários existem desde o período pré-cambriano e vários de seus membros têm 

representado papéis de enorme importância ecológica durante sua história (CASTRO et al., 

2006). 

São animais marinhos, com raras exceções, habitam todos os mares do mundo e 

possuem uma grande diversidade de tamanhos e cores. A maioria dos cnidários habita águas 

rasas, e as formas sésseis abundam nas costas rochosas ou nas formações coralinas nas águas 

tropicais (RUPPERT et al., 2005).  

Nos cnidários um círculo de tentáculos circunda a boca para ajudar na captura e 

ingestão do alimento. O contato com os tentáculos acarreta em uma descarga de cnidocistos, 

que podem ser adesivos ou penetrantes, e atuam paralisando e puxando a presa em direção à 

boca (CASTRO et al., 2006) 

Encontram-se duas formas entre os cnidários: os pólipos (solitários ou coloniais, livres 

ou sésseis) e as medusas (solitárias, livres ou sésseis) (BRUSCA & BRUSCA, 2007). No Filo 
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Cnidaria há muitos tipos de associações com outros taxa tais como esponjas, decápodos e 

nematódeos, entre outros (NEVES et al., 2007). 

O Filo Cnidaria é dividido em cinco classes: Hydrozoa (hidras, hidromedusas, 

hidróides, sifonóforos, condróforos e hidrocorais), Scyphozoa (águas-vivas), Cubozoa 

(cubomedusas), Anthozoa (anêmonas, corais pétreos e octocorais) e Staurozoa (medusas 

sésseis e a extinta ordem Conulata) (MARQUES & COLLINS, 2004). 

 

1.1.2 CLASSE ANTHOZOA  

A classe Anthozoa, a maior dentro do filo, é formada por cnidários polipóides 

exclusivamente marinhos, solitários ou coloniais, sem estágio de medusa, com a cavidade 

gástrica dividida por mesentérios longitudinais (FAUTIN & MARISCAL, 1991).   

Esta classe é dividida em duas subclasses, Hexacorallia (tentáculos múltiplos de seis) e 

Octocorallia (oito tentáculos), onde estão incluídas as anêmonas, os corais pétreos e os corais 

moles (alcionáceos). 

 

1.1.2.1   SUBCLASSE OCTOCORALLIA 

A Subclasse Octocorallia Haeckel, 1866, formada pelas canetas do mar, os amores-

perfeitos-do-mar, os leques-do-mar, os corais-chicote, e os corais-órgão-de-tubos, apresenta 

características distintas como, oito tentáculos com projeções laterais (pínulas), e sempre com 

oito septos completos em cada lado da base tentacular. Apresenta apenas um sifonóglife 

(estrutura utilizada em trocas gasosas) (PEREZ, 1999; FABRICIUS & ALDERSLADE, 

2001).  

Os octocorais, no geral, são uma fonte rica de compostos biológicos ativos que 

possuem um papel de defesa contra seus predadores (KIM et al., 2000).  
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O termo coral é usado para designar os cnidários capazes de secretar um esqueleto 

calcário ou córneo. Os octocorais secretam um esqueleto córneo, o que proporciona uma 

maior flexibilidade (CASTRO et al., 2006).  

Há 1441 referências a octocorais listadas por Bayer (1981), que registrou apenas 11 

referências para o Brasil (ALMEIDA et al., 2005). Dentre as espécies de octocorais 

ocorrentes no país, encontra-se a espécie Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) 

(CASTRO, 1990). 

O gênero Carijoa Muller, 1867 é caracterizado por espécies com colônias 

arboriformes que surgem de estolões reticulados, com os escleritos da coluna dos pólipos 

sendo bastões delgados, muitas vezes ramificados (CASTRO, 1990). Há registro de três 

espécies para o gênero: Carijoa riisei; Carijoa rupicola Muller, 1867, que apresenta o corpo 

curto e mais robusto que o de C. riisei (DEICHMANN, 1936); e, C. multiflora, que pode ser 

encontrada em locais sombreados ou cavernas em substratos coralígenos na costa pacífica do 

Panamá (DORTA et al. 2004).  

A espécie Carijoa riisei pertencente à Família Clavularidae Hickson, 1894 

(Alcyonacea, Lamouroux, 1812) é originária do Atlântico Ocidental. Entretanto, há registros 

da mesma para o Hawaí e o Pacífico asiático, sendo considerada como espécie invasora 

dispersada por embarcações há cerca de 30 anos (THOMAS, 1979). 

Carijoa riisei (Figura 1) habita uma grande diversidade de substratos e condições de 

água, sendo encontrada em águas turvas e agitadas, em cavernas sombreadas associadas à 

esponjas e hidróides, em regiões estuarinas aderidas às raízes de Rhizophora mangle, e 

incrustadas em embarcações (REES, 1972). 

O octocoral também foi encontrado crescendo sobre corais negros no Hawaí, sendo a 

única espécie de coral exótica estabelecida na região (KHANG & GRIGG, 2005). 
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Figura 1. Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) na Praia de Porto de Galinhas, Pernambuco-

Brasil. Foto: Carlos Daniel Perez. 
 

 

No Brasil, a espécie está distribuída por toda a costa desde o litoral norte até Santa 

Catarina (PEREZ, 2002), predominando em profundidades inferiores a 30 m (CASTRO, 

1990; CASTRO et al., 2006). Porém, nos naufrágios pernambucanos são observadas colônias 

de C. riisei, e alguns alcançam uma profundidade de 40 metros (Lira et al., 2006; Lira, 2007; 

Lira et al., 2007).  

Carijoa riisei constitui a espécie de octocoral mais abundante para a costa de 

Pernambuco. Em Porto de Galinhas, litoral sul do estado, a espécie está presente no 

infralitoral, fixada aos recifes de arenito tanto em locais iluminados como sombreados. 

Diversos estudos sobre abundância, crescimento, comunidade associada e predação sobre esta 

espécie vem sendo desenvolvidos atualmente pelo Grupo de Pesquisa em Antozoários – GPA 

(UFPE/UFRPE), permitindo reunir um grande número de informações sobre a ecologia desta 

espécie.  

Entre os estudos realizados pelo GPA para Carijoa riisei no litoral de Pernambuco é 

possível citar os de distribuição e crescimento colonial (ALMEIDA, 2005; GADELHA, 2006; 

GADELHA et al., 2007), os da comunidade associada (NEVES, 2007; NEVES et al., 2007; 

1 cm 
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FARRAPEIRA et al., 2007, SOUZA et al., 2007), e os da biologia reprodutiva da espécie 

(SILVA, 2007; BERGERON, 2007).  

Contudo, estudos sobre sua ecologia alimentar são inexistentes, não só em 

Pernambuco, como no mundo. 

 

1.2 CONSUMIDORES DE SUSPENSÃO 

 A alimentação por suspensão é um método trófico que evoluiu independentemente 

para uma grande variedade de animais marinhos e de água doce, no qual a nutrição é obtida 

pela remoção de partículas alimentares disponíveis na coluna d’água (HUGHES, 2001). 

Os organismos suspensívoros são muito freqüentes nos ambientes marinhos, tanto no 

plâncton como no bentos. Muitos deles são sésseis, estando fixos ao substrato (GILI et al., 

2000). 

Em alguns ecossistemas litorâneos de águas rasas, os organismos bênticos, 

suspensívoros são vantajosos para a ecologia da população e da comunidade com relação às 

funções de alimentação, uma vez que são abundantes. No entanto, por exibirem pouco ou 

nenhum movimento são dependentes dos recursos alimentares disponíveis na coluna d’água 

(RIBES et al., 2003).  

O termo “alimentação por suspensão” é freqüentemente usado sem distinção do termo 

“alimentação por filtração”, porém alguns autores restringem o uso de filtração para descrever 

um processo no qual a água passa por estruturas que retêm as partículas de acordo com a 

forma e o tamanho, e por esta definição nem todos os suspensívoros seriam filtradores 

(HUGHES, 2001).  

A captura de presas em antozoários parece ser principalmente conduzida por meio dos 

tentáculos alimentares (RIBES et al., 2003). Devido a sua forma de capturar o alimento e a 

pequena dimensão de seus pólipos, os octocorais podem ser considerados como 
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suspensívoros. No entanto, sua capacidade de utilizar partículas diminutas como diatomáceas 

e matéria orgânica particulada tem sido discutida por alguns autores (COMA et al., 1994).  

As variações nos processos hidrodinâmicos associadas aos padrões sazonais podem 

afetar fortemente a disponibilidade de fontes alimentares aos suspensívoros do bentos (ROSSI 

et al., 2004). 

Para muitas colônias, a alimentação de suspensão envolve a captura de presas de 

grandes tamanhos, porém, indivíduos como copépodes e larvas de invertebrados, além de 

pequenas presas como diatomáceas e matéria orgânica particulada, podem ser obtidas em 

quantidade suficiente para constituir um recurso alimentar (GENZANO, 2005).  

Presas do bentos também são encontradas na alimentação de suspensívoros, e entre 

elas estão os foraminíferos, turbelários, nematódeos, oligoquetos, poliquetos, acarídeos, 

picnogonídeos e pequenos gastrópodes e bivalves (GILI et al., 1995).  

Diversas pesquisas enfatizaram a importância de suspensívoros ativos, como bivalves 

e poliquetos, na transferência de energia. Por outro lado, o papel de alimentadores passivos 

tem sido, geralmente, ignorado ou assumido como mínimo. Não obstante, vários estudos e 

revisões mostraram a importância desses organismos nas cadeias alimentares marinhas, com 

ênfase no papel dos cnidários (hidróides e octocorais) nos ecossistemas de águas rasas (GILI 

et al., 1997; GILI & COMA, 1998; GENZANO, 2005). Estes organismos poderiam atuar de 

forma significativa na transferência de energia do plâncton para o bentos.  

Diversos autores têm realizado uma variedade de trabalhos sobre ecologia trófica em 

ecossistemas de recifes de corais. O hidrozoário Nemalecium lighti (Hargitt, 1924) foi uma 

das primeiras espécies de cnidários a ter sua dieta alimentar estudada e quantificada em seu 

ambiente natural. Os estudos concluíram que apenas altas taxas de alimentação heterotrófica 

podem dar suporte às altas taxas de crescimento e reprodução registradas para essa espécie 

(COMA et al., 1999). 
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Ainda na década de 70 foram realizados estudos sobre ecologia trófica de cnidários, 

entre eles o de alimentação de Leptogorgia virgulata (Lamarck, 1815) de Leversee (1976), 

onde foi avaliada a importância da morfologia e da orientação em relação às correntes no 

sucesso da alimentação da espécie. 

Na década seguinte, Sebens & Kohel (1984) estudaram a predação do zooplâncton por 

duas espécies de cnidários, sendo um octocoral (Alcyonium sidereum Verril, 1922) e um 

actiniário (Metridium senile Linnaeus, 1761) e Barange (1988) analisou a seleção de presas e 

estratégias de captura do hidróide Eudendrium racemosum (Gmelin, 1791). 

Trabalhos realizados nos anos 90 focaram a função dos suspensívoros em cadeias 

tróficas e o impacto de pequenos consumidores bênticos em ecossistemas marinhos de águas 

rasas, tendo hidróides como exemplo (GILI & COMA 1998; GILI et al., 1997). Outras 

pesquisas com hidróides também foram realizadas na mesma década, como estudo da 

ecologia trófica de Campanularia everta (Clark, 1876) (COMA et al., 1995) e o estudo 

quantitativo da alimentação de Tubularia larynx por Gili et al. (1995). A ecologia trófica do 

hidróide Tubularia crocea (Agassiz, 1862) na costa da Argentina foi estudada por Genzano 

(2005). 

Para os octocorais, há trabalhos sobre alimentação das gorgônias Paramuricea clavata 

(Risso, 1826) por Coma et al. (1994) e Ribes et al. (1999), e Leptogorgia sarmentosa (Esper, 

1789) por Ribes et al. (2003); além de nutrição experimental do octocoral Alcyonium 

digitatum Linnaeus, 1758 por Migné & Davoult (2002) e variabilidade temporal na captura de 

presas do zooplâncton por Leptogorgia sarmentosa (ROSSI et al., 2004). 

De acordo com Rossi et al. (2004), a ecologia trófica é um aspecto chave na biologia 

de um organismo, pois ajuda a entender sua demografia e biologia reprodutiva. Além disso, 

dados ecológicos são a base para a gestão de ecossistemas, por permitirem calcular a 

produção secundária de uma população.  
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1.3 ECOLOGIA TRÓFICA DOS OCTOCORAIS 

De forma geral, os octocorais são considerados carnívoros, alimentando-se 

principalmente de pequenos representantes do zooplâncton, através da ação de seus 

nematocistos, e esta visão é sustentada pela análise das características morfológicas da 

superfície dos pólipos (MIGNÉ & DAVOULT, 2002).  

Os octocorais, consumidores passivos de suspensão, dependem de ambientes com 

correntes para que as partículas alimentares sejam transportadas para suas estruturas 

filtradoras e por isso experimentos de nutrição destes devem ser realizados sob condições de 

correntes (MIGNÉ & DAVOULT, 2002).  

Embora as evidências sugiram que a ecologia alimentar de suspensívoros pode ser 

importante para o entendimento dos ecossistemas litorâneos, o conhecimento sobre as dietas 

naturais e as taxas de alimentação deles ainda é incipiente (RIBES et al., 2003). 

A análise das taxas de alimentação de comunidades de octocorais, tais como 

gorgônias, que fornecem habitats para a epifauna, é o primeiro passo para avaliar sua função 

nos processos de transferência de matéria e energia nos ecossistemas em que vivem (ROSSI 

et al., 2004). 

No entanto, segundo Hughes (2001) há poucos dados sobre taxa de captura de partículas 

por octocorais. Após o trabalho de Hughes (2001) começaram a ser realizadas pesquisas com 

medidas da taxa de alimentação de suspensão em campo (COMA, 1994, 1995, 1999; GILI, 1995, 

1997; RIBES, 1999, 2003). 

O conhecimento da variação temporal nas taxas de captura de presas é fundamental 

para se entender o fluxo de energia do ecossistema, uma vez que, em ecossistemas marinhos 

frios e temperados o alto grau de variações ambientais ao longo do ano causam grande 

impacto nos processos biológicos (ROSSI et al., 2004).  

A maioria dos estudos realizados com alimentação em octocorais é feita em aquários 

em laboratório, ou em câmaras in situ com controle das condições. 
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A taxa de captura natural de presas tem sido estudada em alguns ecossistemas 

litorâneos de águas rasas, principalmente pela análise do conteúdo da cavidade gastrovascular 

(RIBES et al., 2003). 

Sebens & Koehl (1984) compararam o conteúdo da cavidade digestiva de Alcyonium 

siderium com os itens disponíveis na coluna d’água e demonstraram uma forte seletividade 

positiva para larvas de ascídias e foraminíferos, e uma forte seletividade negativa para a 

maioria dos crustáceos planctônicos.  

Patterson (1984, 1991a, 1991b) estudou a captura de presas por pólipos de Alcyonium 

sidereum em relação à localização da colônia e ao regime de fluxos do ambiente e observou que a 

taxa de captura de presas foi grande em pequenas colônias e em menor fluxo de velocidade. 

Segundo Lewis (1982), os alcionáceos se alimentam amplamente do zooplâncton, 

embora tenha sido demonstrada, em laboratório, a capacidade deles de capturarem 

diatomáceas (ROUSHDY & HANSEN, 1961).  

Com o presente estudo, espera-se conhecer a importância desta espécie dentro da 

cadeia alimentar em áreas recifais. Em primeiro lugar descobrir de que se alimenta C. riisei, a 

composição da sua dieta alimentar e suas possíveis flutuações sazonais e batimétricas, e como 

segundo ponto, analisar “como” se alimenta C. riisei estudando a disponibilidade de alimento 

no plâncton e o grau de seletividade do octocoral pelas presas disponíveis. Conhecendo o 

“que” e “como” se alimenta C. riisei compreender-se-á melhor o papel que desempenha o 

octocoral na transferência de energia entre a comunidade planctônica e a bentônica do 

ecossistema recifal estudado. 
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Running head: Ecologia trófica de Carijoa riisei 

 

ECOLOGIA TRÓFICA DO OCTOCORAL Carijoa riisei (CNIDARIA, ALCYONACEA) 

NO NORDESTE BRASILEIRO. I. COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

DA DIETA 

 

LIRA¹, A. K. F.; NAUD², J. P.; GOMES³, P. B., SANTOS4, A. M & PEREZ4, C. D. 

1 Universidade Federal de Pernambuco, Mestrado em Biologia Animal (redol@terra.com.br); 2 Université de 

Sherbrooke, Ecologie Internationale (jpnaud@hotmail.com); 3 Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Departamento de Biologia (pgomes@db.ufrpe.br); 4 Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de Biologia, 

Vitória de Santo Antão (cdperez@ufpe.br) 

 

Based on the ecological importance of Carijoa riisei in the southern coast of Pernambuco, the 
aim of this study was to determine qualitatively and quantitatively the diet of octocoral and 
analyze the distribution and composition of the diet along a year of study on two different 
depths within the same environment. To evaluate the content of the gastric cavity of the 
polyps of of C. riisei, 30 colonies were randomly sampled. The work was carried out in the 
months of January, June and October 2006 and March 2007, in two depths (2 and 6 m) at the 
beach of Porto de Galinhas, Pernambuco. The relative and absolute abundance, richness and 
frequency of occurrence of gastric cavity were established. It was calculated the index of 
diversity, Shannon-Wiener (H ') and evenness. The items were classified according to 
frequency of occurrence. The biovolumes of prey were estimated from the meristic data and 
from the biovolume were estimated wet weight, dry weight and organic carbon. It was 
calculated the weighted biovolume (BVP), which relates the biomass of each item with the 
abundance of them, to estimate the real contribution of prey in the diet of octocoral. The 
results revealed the presence of 102 taxa of phytoplankton and 25 taxa of zooplankton. The 
average size of prey was 112.7 µ m. The greatest richness was presented by diatoms with 88 
morphotypes. Only the cyanophyceas and diatoms, phytoplankton components, were very 
common (> 70%). The whole phytoplankton was the most abundant group (83%), followed 
by fragments of crustaceans (5%). Thus, despite the low biovolume of phytoplanktonts (<0.09 
mm3x 10-3), they showed higher values of the BVP (44.5%). The richness of the food items 
remained homogenous during the year of study at different depths analyzed. Already the 
abundance showed significant seasonal and bathymetric fluctuations. The t-test found 
significant differences on the diversity of prey items, both depth and months; the highest 
diversity was found in October to 6 m depth (H '= 4.1) and lower in March 2 m depth (H '= 
2,6). The results allow to conclude that the species C. riisei shows up a polyphagous pattern 
in the northeastern coast of Brazil, but have preferences for phytoplanktonic items and small 
size. Thus, Carijoa riisei behaves as passive suspension feeder, with contributions from 
biomass derived equitable from the phytoplankton and zooplankton. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Rossi et al. (2004), a ecologia trófica é um aspecto chave na biologia 

de um organismo, pois ajuda a entender sua demografia e biologia reprodutiva. Além disso, 

dados ecológicos são a base para a gestão de ecossistemas, por permitirem calcular sua 

produção secundária. 

Embora as evidências sugiram que a ecologia alimentar dos animais suspensívoros 

pode ser importante para o entendimento dos ecossistemas litorâneos, o conhecimento sobre 

as dietas naturais e as taxas de alimentação deles ainda é incipiente (Ribes et al., 2003). 

Diversos estudos enfatizaram a importância de suspensívoros ativos, como bivalves e 

poliquetos, na transferência de energia. Por outro lado, o papel de alimentadores passivos tem 

sido geralmente, ignorado ou assumido como mínimo. Não obstante, vários estudos e revisões 

mostraram a importância desses organismos nas cadeias alimentares marinhas, com ênfase no 

papel dos cnidários (hidróides e octocorais) nos ecossistemas de águas rasas (Gili et al., 1997; 

Gili & Coma, 1998; Genzano, 2005). Estes organismos poderiam atuar de forma significativa 

na transferência de energia do plâncton para o bentos.  

A espécie Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) no Atlântico Ocidental está 

distribuída desde o estado de Santa Catarina (Brasil) até o estado da Flórida (Estados Unidos) 

(Perez, 2002). C. riisei habita uma grande diversidade de substratos e condições de água, 

sendo encontrada em águas turvas e agitadas, em cavernas sombreadas associadas a esponjas 

e hidróides, em regiões estuarinas aderidas às raízes de Rhizophora mangle, e incrustadas em 

embarcações (Rees, 1972). 

Esta espécie é muito abundante no litoral sul de Pernambuco, onde já foi estudada 

sobre diversos aspectos (Neves et al., 2007; Souza et al., 2007), porém estudos sobre sua 

ecologia alimentar são inexistentes, não só em Pernambuco, como em todo o mundo.  
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Este trabalho é o primeiro de uma série de artigos que versaram sobre a ecologia 

trófica do octocoral C. riisei da praia de Porto de Galinhas (Pernambuco, Brasil). O objetivo 

deste trabalho foi determinar qualitativa e quantitativamente a dieta alimentar do octocoral e 

analisar a distribuição e composição da dieta ao longo de um ano de estudo em duas 

profundidades diferentes dentro do mesmo ecossistema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento de campo 

Os exemplares foram coletados de colônias de Carijoa riisei localizadas em uma área 

denominada “piscina dos oito”, na Praia de Porto de Galinhas - litoral sul de Pernambuco 

(8º30’20” S, 35º00’34” W) (figura 1). Dado o hábito estolonial desta espécie, formam-se 

densas populações sobre os recifes litorâneos da praia estudada. Foi escolhido um banco de 

quinze metros de extensão e seis metros de profundidade. 

Foram coletados aleatoriamente 30 colônias com mais de 10 cm de comprimento ao 

longo do banco nos meses de janeiro, junho e outubro de 2006 e março de 2007, aos 2 e 6 m 

de profundidade através de mergulho autônomo. As amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos e fixadas em campo com solução de formol a 10% para interromper a digestão. As 

coletas foram sempre realizadas entre as 9h00 e 11h00 para evitar possíveis variações nos 

conteúdos gástricos associados aos ritmos circadianos.  

 Em todas as coletas foram aferidas a salinidade e a temperatura da água do mar. Para 

aferir a salinidade foram coletadas amostras da água nas duas profundidades durante as 

coletas, colocadas em recipientes plásticos e posteriormente utilizado um refratômetro. A 

temperatura foi aferida às duas profundidades, durante as coletas, com auxílio de um 

termômetro.  
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Procedimento de laboratório 

Foi realizada uma análise quali-quantitativa do conteúdo da cavidade gástrica de 35 

pólipos, tomados aleatoriamente das colônias coletadas em cada profundidade em cada um 

dos meses amostrados (totalizando 280 pólipos), para estudar possíveis variações sazonais e 

batimétricas na dieta.  

Os pólipos foram lavados com água destilada, e em cada um foi feito um corte 

longitudinal para retirada, através de raspagem, do conteúdo da cavidade gástrica. Os 

conteúdos dos pólipos foram colocados em lâminas com água destilada. Todos os itens de 

presas foram identificados, medidos e contados em microscópio óptico.  

A identificação das presas ocorrentes foi feita até o menor nível taxonômico possível, 

através de bibliografia específica para os grupos do fitoplâncton (Cunha & Eskinazi-Leça, 

1990 para as diatomáceas e John et al., 2003 para as cianofíceas) e do zooplâncton 

(Boltovskoy, 1981). 

 

Tratamento dos dados 

Foram determinados o número de indivíduos por taxa (abundância relativa), o número 

total de indivíduos (abundância absoluta), a riqueza (número de espécies) e a freqüência de 

ocorrência por cavidade gástrica dos pólipos. A partir destes dados foi calculado o índice de 

diversidade de Shannon-Wiener (H´) e a equitabilidade Pielou (J’), em cada situação 

amostral. 

Os itens de presa foram separados em categorias taxonômicas superiores e 

classificados em cinco categorias, com base na classificação de Cavalcanti & Larrazábal 

(2004), de acordo com sua freqüência de ocorrência em: muito freqüente (>70% das 

amostras), freqüente (de 30 a 70% do total de amostras), presente (de 10 a 30% do total de 

amostras), escassa (de 5 a 10% do total de amostras), ocasional (< 5% do total de amostras). 
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Na maioria dos últimos estudos com plâncton (principalmente fitoplâncton) se procura 

complementar o enfoque clássico de contagem, utilizando o tamanho linear e os biovolumes 

(BV) (Snoeijs et al., 2002), com a finalidade de estimar com maior precisão a contribuição 

das diatomáceas e outros grupos taxonômicos na determinação da biomassa relativa (Smayda, 

1978 apud Lopez-Fuerte et al., 2007). Assim, os biovolumes das presas encontradas foram 

estimados a partir dos dados merísticos, assumindo a forma geométrica que mais se 

assemelhasse ao formato natural (Hildebrand, et al., 1999; Ribes, et al., 2003; Lopez-Fuerte et 

al., 2007; Rossa et al., 2007).  

A partir dos biovolumes foi estimado o peso úmido utilizando o peso especifico de 

1,025 g cm-3 (Hall et al., 1970). O peso seco foi assumido como 13% do peso úmido (Beers, 

1966) e o conteúdo de carbono orgânico como 50% do peso seco (Coma et al., 1994, 1995).  

Para estimar a real contribuição de cada item, como potencial alimento in vivo, foi 

estimado o biovolume ponderado (BVP) (López-Fuerte et al., 2007), que determina com 

maior precisão a real biomassa incorporada pelo organismo. O BVP é expresso em 

porcentagem e calculado pela fórmula:  

 

      BVP =       BV . AT      . 100 

           ∑BV . AT 

onde: BV = biovolume; AT = abundância total (AT)  

 

Hipóteses testadas 

O teste de Qui-Quadrado (χ2) (Sokal & Rohlf, 1995) foi usado para testar as hipóteses 

que: (1) a riqueza e abundância dos itens alimentares seriam diferentes entre os meses 

estudados, (2) a riqueza e abundância dos itens alimentares seriam diferentes nas duas 

profundidades analisadas. O teste t (Zar, 1996) foi utilizado para testar a hipótese que a 
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diversidade das espécies seria diferente significativamente (a) entre as duas profundidades 

estudadas e (b) entre os meses estudados. O nível de significância utilizado em todos os testes 

estatísticos foi de a = 0,05. 

 

RESULTADOS 

A salinidade e a temperatura permaneceram homogêneas durante o período de estudo, 

com valores médios de 34 e 27,5º C, respectivamente. 

 

Dieta 

Os resultados revelaram a ocorrência de 102 representantes do fitoplâncton e 25 

representantes do zooplâncton (tabela 1), além da presença de matéria orgânica particulada e 

itens não identificados no conteúdo da cavidade gástrica dos pólipos de C. riisei (figura 2A). 

Entre os itens não identificados destacaram-se três por terem uma abundância mais elevada 

que os demais (tabela 1). 

A matéria orgânica particulada (MOP), que inclui detrito orgânico e também itens de 

presas em estágio avançado de digestão, não foi incluída nos demais cálculos, devido à 

dificuldade em designar valores numéricos a ela.  

Foi registrada uma grande quantidade e diversidade de tipos de espículas silicosas de 

esponjas encontradas no conteúdo dos pólipos (2,58% do total de itens, figura 2B). As 

espículas encontradas evidenciam a presença de seis ordens de esponjas, todas pertencentes à 

Classe Demospongiae Sollas, 1885: Ordem Homosclerophorida Dendy, 1905; Ordem 

Spirophorida Bergquist & Hogg, 1969; Ordem Hadromerida Topsent, 1894; Ordem 

Poecilosclerida Topsent, 1928; Ordem Haplosclerida Topsent, 1928; Ordem Halichondrida 

Gray, 1867.  A ordem Homosclerophorida foi separada das demais por possuir espículas 

características (diodas e clatrodes) (tabela 1). As espículas, embora tenham sido muito 
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abundantes e freqüentes na cavidade gástrica, também não foram utilizadas nos cálculos e nas 

tabelas, por não serem consideradas presas do octocoral.   

O conteúdo gástrico apresentou um claro predomínio de fitoplanctontes (87,5%) 

(figura 2B). As espécies do fitoplâncton foram distribuídas entre as divisões Bacillariophyta e 

Cyanophyta (Cyanobacteria). As cianofíceas formaram o grupo mais abundante, com 4.148 

espécimes, distribuídos em 17 morfotipos, totalizando 44,65% do conteúdo e as diatomáceas 

foram o segundo grupo mais abundante, com 38,93% do conteúdo total dos pólipos nos 

quatro meses de coleta (tabela 2).  

As diatomáceas, que totalizaram 3.617 espécimes, foram distribuídas em 85 

morfotipos diferentes, onde nove deles somados foram responsáveis por 89,94% do total.  

Dos 127 itens de presas registrados, seis são responsáveis por 74,75% do total do 

conteúdo gástrico (Oscillatoria sp., Lyngbya sp., Mastogloia sp., Grammatophora oceanica , 

Plagiogramma sp. e fragmentos de crustáceos). A cianofícea Oscillatoria sp. foi a espécie 

mais representativa, responsável por 34,13% do total consumido, seguida da diatomácea 

Mastogloia sp. (21,97%) (tabela 3). Além de quantitativamente importantes, estas espécies 

tiveram elevada freqüência no conteúdo da cavidade gástrica (tabela 4). A classificação das 

freqüências de ocorrência de todos os itens agrupados taxonomicamente estão apresentadas na 

tabela 2.  

Os itens de presas encontrados na cavidade gástrica dos pólipos durante o período de 

estudo variaram desde pequenos protistas de 40 µm a cianofíceas que alcançavam cerca de 4 

mm. Devido à predominância de itens pequenos, como a maioria das diatomáceas e 

cianobactérias, o tamanho médio das presas foi de 112,7 µm. Em média as maiores presas 

foram os nematódeos e as menores as diatomáceas (tabela 5). 
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Biomassa e Carbono 

As diatomáceas e cianofíceas foram os itens com menor biovolume (tabela 5) e 

conseqüentemente, um baixo aporte de carbono por indivíduo; assim como os rotíferos, 

radiolários, tintinídeos e copepodes obtiveram os maiores biovolumes e os valores mais 

elevados de carbono orgânico (tabela 5). Este padrão é inverso ao da abundância total de cada 

item de presa, onde o fitoplâncton apresentou 83,58 % e o zooplâncton apenas 7,4 % (tabela 

2).  

No entanto, quando estimado o biovolume ponderado de cada presa, que combina as 

abundâncias absolutas e os biovolumes de cada um, obtém-se uma representação mais precisa 

da biomassa, onde as cianofíceas representaram 46% do total da biomassa das presas 

ingeridas pelo octocoral (tabela 5). Por outro lado, itens com elevado biovolume, mas em 

pouca quantidade (tintinídeos, moluscos e radiolários) teriam uma pequena contribuição na 

dieta de C. riisei (tabela 5). Contudo, os rotíferos foram os itens com um dos maiores volumes 

específicos, e mesmo apresentando apenas 55 espécimes, foram responsáveis pelo segundo 

maior aporte de biomassa.  

 

Hipóteses testadas 

O teste do χ² mostrou diferenças significativas apenas entre os meses de junho e 

outubro aos 2 m no que se refere à riqueza (χ²  = 4.2; gl = 1; p = 0.04), que apresentou valores 

de 43 no mês de junho e 66 no mês de outubro (figura 3, tabela 6).  

No tocante à abundância, foram observadas diferenças significativas com relação à 

sazonalidade e batimetria, corroborando com a hipótese testada (figura 3, tabela 7). A 

abundância obteve o menor valor em março aos 6 m e o maior no mês de outubro aos 2 m de 

profundidade, com valores de 675 e 1823 indivíduos, respectivamente (figura 3, tabela 6).  
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A comparação da diversidade entre as profundidades em cada mês e entre os meses na 

mesma profundidade pode ser vista na tabela 8. O teste t revelou diferenças significativas para 

a diversidade de itens de presas tanto em relação à profundidade quanto à sazonalidade (figura 

4, tabela 8), exceto entre os meses de janeiro e março aos 6 m de profundidade. As presas 

estiveram sujeitas à variações sazonais e batimétricas, sendo a maior diversidade encontrada 

no mês de outubro aos 6 m de profundidade (H’ = 4,1) e a menor no mês de março aos 2 m de 

profundidade (H’ = 2,6) (figura 4, tabela 6).  

Quanto à equitabilidade, os valores oscilaram juntamente com a diversidade, sendo a 

maior equitabilidade encontrada no mês de outubro aos 6 m (0,7) e a menor no mês de março 

aos 2 m (0,45) (figura 4, tabela 6). 

 

DISCUSSÃO 

A dieta de Carijoa riisei esteve composta de um amplo espectro de presas, com 

predomínio de diatomáceas e cianofíceas, que foram abundantes e freqüentes ao longo de 

todo o ano. Entre os itens do zooplâncton, os fragmentos de crustáceos foram os mais 

abundantes. Os resultados revelam um amplo nicho trófico para Carijoa riisei demonstrando 

seu caráter polífago, generalista. De acordo com Acuña & Zamponi (1995), outros cnidários, 

como as anêmonas de regiões entre marés na Argentina também se comportam como 

polífagas, alimentando-se até de insetos.  

Diversos estudos revelam o zooplâncton como a principal fonte de alimento para 

antozoários como o octocoral Alcyonim siderium e a anêmona Metridium senile (Sebens & 

Koehl, 1984), o octocoral Leptogorgia sarmentosa (Rossi et al., 2004) e (Lewis, 1982), e 

hidrozoários como Campanularia everta (Coma et al., 1995). Por outro lado, Ribes et al. 

(1999) encontraram uma variedade de presas potenciais para a gorgônia Paramuricea clavata, 
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principalmente do fitoplâncton, além da espécie se alimentar regularmente de carbono 

orgânico particulado.  

Coma et al. (1999) observaram uma grande quantidade de diatomáceas no conteúdo da 

cavidade gástrica de hidróides, porém esta presa foi considerada secundária, enquanto que em 

C. riisei foi muito freqüente, aparecendo ao longo de todo o ano. Diatomáceas também foram 

consideradas por Gravier-Bonnet, et al. (1996) o principal recurso alimentar para a espécie de 

hidrozoário Nemalecium lighti. Da mesma forma, Orejas et al. (2003) citam as diatomáceas e 

os dinoflagelados como as principais fontes de alimento para octocorais na Antártida. Por 

outro lado, os organismos fitoplanctônicos em geral tiveram pouca representação na dieta da 

espécie de octocoral Corallium rubrum em águas mediterrâneas (Tsounis et al., 2005).  

Migné & Davoult (2002) concluíram em seu trabalho que a espécie Alcyonium 

digitatum tem preferência alimentar por representantes do zooplâncton, o que justificaria a 

descrição do animal como carnívoro. No entanto, o estudo mostrou também a capacidade 

dessa espécie de se alimentar do fitoplâncton mostrando um oportunismo trófico em relação 

às fontes de alimentação. O hábito carnívoro também foi demonstrado para o octocoral 

Leptogorgia sarmentosa (Rossi et al., 2004). C. riisei, no entanto, mostrou um padrão inverso 

com predomínio numérico de representantes do fitoplâncton. 

Entre os fitoplanctontes predados por C. riisei, as cianofíceas foram o grupo mais 

abundante. Estes organismos não são citados com freqüência entre os itens alimentares de 

octocorais ou outros cnidários filtradores.   

Em seus estudos, Ribes et al. (2003) sugerem que a ingestão das presas do fitoplâncton 

depende tanto do tamanho da presa como da abundância. A ingestão de itens grandes, porém 

não abundantes foi equivalente à ingestão de pequenos, porém abundantes itens de presa, 

indicando que os alimentos foram capturados em função da sua disponibilidade.  
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A grande quantidade de diatomáceas levou a uma média de tamanhos pequena 

(112,7µm), concordando com os resultados de Coma et al. (1994) que encontraram pequenos 

tamanhos de presas (100 – 200 µm) no octocoral Paramuricea clavata. Entretanto, as 

principais presas encontradas nesta espécie nas ilhas Medes (Mediterrâneo Noroeste) foram 

representantes do zooplâncton (náuplios, ovos de invertebrados, larvas, ovos de copépodos) 

ao contrário do presente estudo. C. riisei, assim como outros octocorais (Coma et al., 1994; 

Orejas et al., 2003; Rossi et al., 2004; Tsounis et al., 2005) preda sobre itens pequenos de 

presas, caracterizando um hábito filtrador suspensívoro. 

C. riisei também capturou uma grande quantidade de espículas, item que não faz parte 

da sua dieta e não é digerido por ela. Contudo, isso reforça a idéia de que a espécie seleciona 

pelo tamanho e não por tipo de presa, uma vez que o tamanho médio das espículas foi de 112 

µm. 

Muitas das presas, principalmente as diatomáceas que apresentaram o maior número 

de indivíduos não chegaram a ser identificadas em nível de espécie, uma vez que é necessária 

uma análise mais criteriosa e o auxílio de microscopia eletrônica. No entanto, de acordo com 

Procopiak et al. (2006), muitos dos trabalhos realizados com diatomáceas apresentam apenas 

registro dos gêneros aos quais as espécies pertencem, havendo poucos trabalhos com citação 

das espécies, principalmente dominantes.  

Coma et al. (1999) afirmam que embora os fitoplanctontes sejam os itens mais 

abundantes na cavidade gástrica do hidróide Nemalecium lighti, têm uma contribuição 

relativamente baixa para a taxa de carbono.  

Ao analisar a tabela 6, observa-se um padrão inverso entre os valores de biovolumes e 

as abundâncias relativas, o que pode levar a interpretações tendenciosas em um ou outro 

sentido, superestimando ou subestimando a verdadeira importância do taxon na transferência 

de energia da teia trófica em questão. Assim, os valores dos biovolumes ponderados 
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demonstraram um ordenamento diferente ao da abundância total, aproximando-se melhor do 

real aporte de cada item de presa, o potencial alimento in vivo.  

Desta maneira, itens que aparentemente passariam despercebidos, como os rotíferos, 

que apresentaram apenas 0,54% do total de presas, aparecem com um biovolume ponderado 

de 17,62%, constituindo-se no segundo item em importância de biomassa potencial atrás 

unicamente das cianofíceas que representam 46,01% (tabela 5). Estes resultados não são 

surpreendentes, já que os rotíferos podem apresentar elevados valores de biomassa (Rossa et 

al., 2007), podendo representar até mais de 70% da biomassa total em alguns ecossistemas 

(Hardy et al., 1984).  

Da mesma forma, o fitoplâncton do conteúdo estomacal de C. riisei (cianofíceas + 

diatomáceas) representou um biovolume ponderado de 54,48% na dieta do octocoral. Este 

resultado ficaria superestimado analisando unicamente as abundâncias absolutas do 

fitoplâncton, que representa 83,58% do conteúdo gástrico dos pólipos (tabela 2); ou 

subestimados, observando unicamente os baixos valores de carbono orgânico (0,003 µg C 

para as diatomáceas e 0,006 µg C para cianofíceas). Porém, ao analisar os valores dos BVP, 

se observa claramente que o aporte de carbono na dieta de C. riisei não vem 

preponderantemente do fitoplâncton. Assim, diferentemente do que demonstram os valores de 

abundância, a dieta de C. riisei apresenta um equilíbrio na proporção de fitoplâncton e 

zooplâncton compondo a biomassa ingerida.  

A dieta de C. riisei não apresentou diferença na riqueza das presas ao longo dos meses 

estudados nem batimetricamente, indicando uma constância na extensão do seu nicho trófico. 

Não obstante, a abundância total de presas variou entre os meses e também entre 2 e 6 metros 

de profundidade. Esta variação na abundância de presas ingeridas deve ter relação com a 

disponibilidade das presas e com o aporte energético de cada. A maior parte da dieta é 

composta de organismos planctônicos, entre os quais são comuns as oscilações populacionais. 
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A variedade de espécies que podem ser ingeridas pelo octocoral em estudo permite 

que ele possa também alterar sua dieta acompanhando estas oscilações sazonais. Dessa forma, 

a diversidade das presas ingeridas também variou ao longo do tempo. No entanto, em todos os 

meses e profundidades, as cianofíceas e diatomáceas dominaram. Outras espécies de 

organismos planctotróficos também apresentaram variações sazonais em suas dietas (Ribes et 

al., 2003; Genzano, 2005). 

As diferenças encontradas na abundância e diversidade entre as duas profundidades 

em estudo podem refletir, além das oscilações das abundâncias das presas no plâncton, 

características da hidrodinâmica local. As colônias de C. riisei aos seis metros de 

profundidade estão próximas ao substrato arenoso do fundo. A hidrodinâmica característica 

de uma “piscina” da zona entre marés provoca uma grande quantidade de material em 

ressuspensão, o que tem um papel importante na disponibilidade de itens de presa, 

influenciando a dieta em algumas áreas (Genzano, 2005). Tsounis et al. (2005) concluíram 

que a variabilidade dos processos hidrodinâmicos deve ter uma influência maior nas taxas de 

alimentação do coral vermelho Corallium rubrum que as mudanças sazonais na composição 

do seston.  

Os organismos capturados pelo C. riisei e nas coletas do plâncton foram separados em 

fitoplâncton e zooplâncton com o objetivo de distinguir a parte vegetal da parte animal, no 

entanto, itens como os rotíferos, nematódeos, foraminíferos, copépodes harpaticóideos e 

algumas cianofíceas e diatomáceas seriam, provavelmente, representantes do ticoplâncton. O 

ticoplâncton, organismos planctônicos acidentais, é proveniente dos processos de 

ressuspensão que ocorrem em locais, principalmente de pouca profundidade (Neumann-

Leitão & Matsumura-Tundisi, 1998). 

Considerando que o octocoral C. riisei apresentou variação na diversidade de presas 

ao longo do ano e que sua dieta é composta principalmente de organismos planctônicos, os 
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quais sofrem oscilações populacionais relacionadas com ciclos sazonais, é provável que a 

variação na dieta da espécie, somada a amplitude de seu nicho alimentar reflita um caráter 

oportunista.  
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LEGENDAS 

Figura 1. Localização geográfica da Praia de Porto de Galinhas, Pernambuco–Brasil. 
 
Figura 2. Abundância relativa (%) das presas capturadas por C. riisei durante o período de 
estudo, em Porto de Galinhas. A; B, Tipos de itens alimentares mais. POM, matéria orgânica 
particulada. 
 
Figura 3. Riqueza e abundância dos itens de presas capturados por C. riisei, durante o 
período amostral, na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. O suplemento mostra o 
teste do χ2  para abundância com nível de significância para cada mês/profundidade testado. 
_____ = significante; ----- = não significante.○, Abundância; ●, Riqueza. 
 
Figura 4. Diversidade e equitabilidade dos itens de presas capturados pelos pólipos de C. 
riisei na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil, durante o período amostral. O 
suplemento mostra o teste do χ2 para diversidade com nível de significância para cada 
mês/profundidade testados. _____ = Significante; ----- = não significante. ○, Equitabilidade; ●, 
Diversidade. 
 

CABEÇALHO 

Tabela 1. Itens de presas do conteúdo da cavidade gástrica de pólipos de C. riisei em Porto de 
Galinhas durante o período de estudo, nas diferentes profundidades analisadas. 
 
Tabela 2. Classificação da freqüência (CF), Abundância total (N) e relativa (%) dos itens 
alimentares capturados pelo octocoral C. riisei, durante o período amostral, na praia de Porto 
de Galinhas, Pernambuco-Brasil; onde: jan=janeiro, jun=junho, oct=outubro e mar=março.  
 
Tabela 3. Abundância relativa das principais presas na cavidade gástrica de pólipos de 
Carijoa riisei, em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil, no período estudado. 
 
Tabela 4. Freqüência de ocorrência (%) dos itens mais abundantes na cavidade gástrica dos 
pólipos (35) de C. riisei nos meses estudados em cada uma das profundidades, em Porto de 
Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Tabela 5 Itens de presas capturados por Carijoa riisei na praia de Porto de Galinhas, 
Pernambuco-Brasil. Conversão de medidas biométricas em biovolume (BV= mm3 x 10-3), 
peso fresco (PF: µg; peso específico 1.025 g cm-3), peso seco (PS: µg, 13% peso fresco) e 
carbono orgânico (C: µg, 50% do peso seco). BVP, biovolume ponderado (BV.AT/∑BV . 
AT).100. O número total das presa (AT)  e os tamanhos dos itens alimentares capturados no 
ciclo anual também são mostrados. 
 
Tabela 6. Sumário dos dados obtidos dos itens de presas encontrados na cavidade gástrica de 
Carijoa riisei em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil.; onde: jan=janeiro, jun=junho; 
oct=outubro e mar=março. 
 
Tabela 7. Resultados do teste de Qui-quadrado (χ²) para a abundancia das presas presentes 
nos pólipos de Carijoa riisei em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Tabela 8. Resultados do teste t para diversidade das presas presentes nos pólipos de Carijoa 
riisei em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
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TABELAS 
 
Tabela 1. 
 

 ÌTENS DE PRESAS janeiro junho outubro março Total/ 
profundidade Total 

PROFUNDIDADE 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m  

CYANOPHYTA            

Anabaena sp. 2 2 2 4 1 - 5 - 10 6 16 

Lyngbya sp. 68 67 3 12 106 6 188 23 365 108 473 

Oscillatoria sp. 261 311 280 658 729 123 734 75 2004 1167 3171 

Phormidium sp. - - - 14 - - - - 0 14 14 

Spirulina sp. 16 2 1 - 4 1 - - 21 3 24 

Cyanophyta 1 133 7 3 17 21 1 23 4 180 29 209 

Cyanophyta 2 1 - 1 3 4 - 3 2 9 5 14 

Cyanophyta 3 2 - - 27 1 - - - 3 27 30 

Cyanophyta 4 - - - - 46 2 1 - 47 2 49 

Cyanophyta 5 1 1 - - - - - 1 1 2 3 

Cyanophyta 6 - - - 1 - 1 1 - 1 2 3 

Cyanophyta 7 - - - 14 - - - - - 14 14 

Cyanophyta 8 31 2 - 2 1 1 4 1 36 6 42 

Cyanophyta 9 - 1 - - 2 - 1 - 3 1 4 

Cyanophyta 10 - 4 - - - - 1 - 1 4 5 

Cyanophyta 11 1 4 36 11 6 6 19 7 62 28 90 

BACILLARIOPHYTA            

Biddulphia biddulphiana 4 3 - 1 44 2 3 1 51 7 58 

Climacosphenia 
moniligera 

- 3 - - - 2 1 - 1 5 6 

Entomoneis alata - - - - - 1 1 - 1 1 2 

Grammatophora oceanica 12 137 33 16 131 43 - - 176 196 372 

Grammatophora 
hamulifera 

2 - - - 3 1 1 - 6 1 7 

Isthmia enervis - - - 2 - - - - - 2 2 

Nitzschia longissima 2 1 - 1 - - - 1 2 3 5 

Paralia sulcata  1 - - - 6 - 1 - 8 - 8 

Podocystis adriatica - - - - 1 - 1 - 2 - 2 

Rhabdonema adriaticum 1 1 - - 5 - - 3 6 4 10 

Synedra undulata - - - - - 1 - 1 - 2 2 

Triceratium pentacrinus  - - - - 1 - 2 - 3 - 3 

Achnanthes sp. - - - - 1 - - - 1 - 1 

Amphora sp. 1 - 6 6 3  1 1 - 7 10 17 

Amphora sp. 2 - - - 2 4 - - 1 4 3 7 

Amphora sp. 3 - - - - 1 1 - - 1 1 2 

Amphora sp. 4 1 - - 1 - - - - 1 1 2 

Asterionella sp. 2 - - - - - - - 2 - 2 

Bacillaria sp. - - - - 11 - 3 2 14 2 16 
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ITENS DE PRESAS janeiro junho outubro março Total/ 
profundidade Total 

PROFUNDIDADE 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m  

Biddulphia sp. - - 1 - - - - - 1 - 1 

Caloneis sp. 1 4 17 - - - - - - 4 17 21 

Caloneis sp. 2 - - 12 7 3 4 1 3 16 14 30 

Campyloneis sp. 3 - - 4 4 3 - - 7 7 14 

Chaetoceros sp. - - - - - 1 2 1 2 2 4 

Coscinodiscus sp. 1 - - 1 4 11 - - - 12 4 16 

Coscinodiscus sp. 2 - 1 1 - 5 1 - - 6 2 8 

Coscinodiscus sp. 3 - - - - - - 3 - 3 - 3 

Coscinodiscus sp. 4  - 1 6 5 14 11 - - 20 17 37 

Cocconeis sp. 1 - - 22 1 - - - - 22 1 23 

Cocconeis sp. 2 - - - 3 - - - - - 3 3 

Cocconeis sp. 3 - 2 - - - - - 6 - 8 8 

Cocconeis sp. 4 - 1 1 - 1 2 1 - 3 3 6 

Cocconeis sp. 5 - - - - - 1 - - - 1 1 

Cymbella sp. 13 11 1 1 1 3 3 - 18 15 33 

Diatoma sp. - 3 - - - - - - - 3 3 

Diploneis sp. 1 1 - - - - - - - 1 - 1 

Diploneis sp. 2 - - - 1 - - - - - 1 1 

Entomoneis sp. - 1 - 1 3 1 1 - 4 3 7 

Gyrosigma sp.1 - - - - - - - 1 - 1 1 

Gyrosigma sp. 2 - - 1 1 1  - 1 2 2 4 

Gyrosigma sp. 3 - - 1 - - - - - 1 - 1 

Licmophora sp. 1 - - - - - - - 1 - 1 

Mastogloia sp. 522 399 446 - 327 78 118 151 1413 628 2041 

Melchersiella sp. - - - - 1 - - - 1 - 1 

Melosira sp. 1 6 19 1 3 1 - 3 2 11 24 35 

Melosira sp. 2 - 1 - - - - - - - 1 1 

Navicula sp. 1 - - - - 2 - - - 2 - 2 

Navicula sp. 2 - - - 1 - - - - - 1 1 

Navicula sp. 3 - - - - 3 3 3 1 6 4 10 

Navicula sp. 4 1 1 - - - - 1  2 1 3 

Nitzschia sp - - - - - - - 1 - 1 1 

Oestrupia sp. 1 - - 1 - - - - 1 1 2 

Pinnularia sp. 1 2 - 3 2 2 - - 3 7 10 

Plagiogramma sp. 23 108 16 2 22 88 43 125 104 323 427 

Pleurosigma sp. - 1 - - - - - - - 1 1 

Pleurosigma sp. 2 - 3 - - 1 2 5 - 6 5 11 

Pleurosigma sp. 3 - - 2 - - - - 1 2 1 3 

Pleurosigma sp. 4 - - - - - - - 1 - 1 1 

Pleurosigma sp. 5 1 17 1 15 - 2 1 - 3 34 37 

Rhizozolenia sp.  - - - 1 - - - - - 1 1 
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ITENS DE PRESAS janeiro junho outubro março Total/ 
profundidade Total 

PROFUNDIDADE 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m  

Rhizozolenia sp. 2 - - - 3 - - - - - 3 3 

Stauroneis sp. - - - - 2 - - 2 2 2 4 

Striatella sp.  - 1 2 - 4 1 - - 6 2 8 

Surirella sp. - - 1 1 - - - 3 1 4 5 

Surirella sp. 2 - - - - - - 1 1 1 1 2 

Thalassionema sp. - - - - - - - 3 - 3 3 

Triceratium pentacrinus  - - - - 1 - 2 - 3 - 3 

Naviculaceae 1 7 - 1 5 2 7 - - 10 12 22 

Naviculaceae 2 1 2 3 1 5 4 11 - 20 7 27 

Bacillariophyta 1 18 22 1 5 2 14 - - 21 41 62 

Bacillariophyta 2 - - 2 1 2 - - - 4 1 5 

Bacillariophyta 3 - - 1 - - 1 - - 1 1 2 

Bacillariophyta 4 1 - - - 2 - - - 3 - 3 

Bacillariophyta 5 - - - - - - 1 - 1 - 1 

Bacillariophyta 6 - - 7 2 2 1 - - 9 3 12 

Bacillariophyta 7 - 1 - 1 - - - - - 2 2 

Bacillariophyta 8 - - - - - - 1 - 1 - 1 

Bacillariophyta 9 - 1 - - - - - - - 1 1 

Bacillariophyta10 - - - - 4 - - - 4 - 4 

Bacillariophyta11 3 - - 1 7 3 - 1 10 5 15 

Bacillariophyta 12 2 51 - 1 - - - 1 2 53 55 

Bacillariophyta 13 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

Bacillariophyta 14 3 4 - - 2 - - - 5 - 9 

Bacillariophyta 15 - - - - - 1 - - - - 1 

Bacillariophyta 16 - - - - - 1 - - - 1 1 

Bacillariophyta 17 - 1 - - - - - - - 1 1 

FORAMINIFERA            

Foraminífera 1 - - - 10 2 1 - 1 2 12 14 

Foraminifera 2 - 1 - - - - 1 1 1 2 3 

Foraminifera 3 - - - 1 - - - - - 1 1 

Foraminifera 4 - 1 - - - - - - - 1 1 

ROTIFERA            

Rotifera 1 1 1 - - - - - - 1 1 2 

Rotifera 2 - - 1 - 1 - - - 2 - 2 

Rotifera 3 1 1 3 16 11 8 5 1 20 26 46 

RADIOLARIA - - - - - 25 - - - 25 25 

TINTINNIDA - - - - - - - 1 - 1 1 

PORIFERA 
(ESPÍCULAS) 

           

Classe Desmospongiae 55 - 98 4 60 8 20 4 233 - 233 

   Ordem 
Homosclerophorida 

13 - 12 4 3 8 1 4 29 16 45 
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 ÌTENS DE PRESAS janeiro junho outubro março Total/ 
profundidade Total 

PROFUNDIDADE 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m  

NEMATODA 2 5 - 28 18 - 2 - 22 33 55 

MOLLUSCA           - 

Gastropoda 1 - - 1 - 1 - - - 2 - 2 

Gastropoda 2 - - 1 - 5 1 - - 6 1 7 

Bivalvia 1 - 11 - - - - - - - 11 11 

Bivalvia 2 - 1 - - - 2 - - - 3 3 

Bivalvia 3 2 - - - - - - - 2 - 2 

CRUSTACEA            

Classe Malacostraca            

   Ordem Amphipoda - - - - - 1 - - - 1 1 

Classe Maxillopoda            

  Subclasse Copepoda            

   Ordem Calanoida - - - 1 1 - - - 1 1 2 

   Ordem Harpacticoida 1 - - 1 - 2 1 1 1 4 2 6 

   OrdemHarpacticoida 2 - - - 3 3 - - - 3 3 6 

Copepoda 1 - - - - - - - 1 - 1 1 

Copepoda 2 1 2 - 4 - 4 6 6 7 16 23 

Nauplius de Copepoda - 1 - - - - - - - 1 1 

Classe Ostracoda - - - - - 2 - - - 2 2 
FRAGMENTOS DE 
CRUSTACEOS 

14 30 23 23 51 67 87 143 175 263 438 

OVOS DE 
INVERTEBRADOS 

2 - - - - - - - 2 - 2 

TAXA NÃO 
IDENTIFICADOS 

2 2 6 2 6 3 3 2 17 9 26 

Taxon não identificado  1 3 4 4 4 6 5 3 17 16 30 46 

Taxon não identificado  2 - 2 2 41 8 6 3 - 13 49 62 

Taxon não identificado  3 7 6 14 156 61 52 6 17 88 231 319 

TOTAL 1257 1291 1063 1157 1804 615 1331 622 5455 3685 9140 
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Tabela 2.  
 

TIPO DE PRESA CF JAN JUN OUT MAR TOTAL 
   N % N % N % N % N % 
Cyanophyta MF 917 35,65 1075 47,50 1063 43,05 1093 55,04 4148 44,65 
Bacillariophyta MF 1468 57,08 682 30,14 939 38,03 528 26,59 3617 38,93 
Rotifera P 4 0,16 20 0,88 20 0,81 6 0,30 50 0,54 
Foraminifera P 2 0,08 11 0,49 3 0,12 3 0,15 19 0,20 
Radiolaria Ex - - - - 25 1,01 - - 25 0,27 
Tintinnida   Ex - - - - 1 0,04 - - 1 0,01 
Nematoda E 7 0,27 28 1,24 18 0,73 2 0,10 55 0,59 
Mollusca E 14 0,54 3 0,13 8 0,32 1 0,05 26 0,28 
Copepoda P 4 0,16 9 0,40 11 0,45 15 0,76 39 0,42 
Fragmentos de 
crustáceos 

F 
44 1,71 46 2,03 115 4,66 230 11,58 435 4,68 

NÚMERO DE 
ITENS 

            77 
78 79 72 124 

NÚMERO DE 
PRESAS 

 
2572 2263 2469 1986 9290 

MF, muito freqüente; F, freqüente; P, presente; E, escassa; Ex, excepcional 

 
 
Tabela 3. 
 
Itens de presas Janeiro (%) Junho (%) Outubro (%) Março (%) Total (%) 

Oscillatoria sp. 22,24 41,5 34,51 40,73 34,13 
Mastogloia sp. 35,81 19,71 16,4 13,54 21,97 
Lyngbya sp. 5,25 0,66 4,54 10,72 5,09 
Fragmentos de Crustacea 1,71 2,03 4,78 11,58 4,71 
Plagiogramma sp. 5,09 0,8 4,45 8,46 4,6 
Grammatophora oceanica 5,79 2,16 7,05 - 4 
Total 75,89 66,86 71,73 85,03 74,75 

 
 
 
Tabela 4.  
 
Itens de presas Janeiro Junho Outubro Março Total 

Profundidade 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m  6m 

Oscillatoria sp. 80 100 97,14 91,43 94,29 85,71 100 71,43 92,86 87,14 
Mastogloia sp. 91,43 91,43 88,57 - 91,43 71,43 57,14 62,86 82,14 56,43 
Lyngbya sp. 57,14 34,29 11,43 8,57 60 17,14 88,57 25,71 54,29 21,43 
Grammatophora 
oceanica 8,57 25,71 17,14 14,29 45,71 42,86 - - 17,86 20,71 

Plagiogramma 
sp. 

14,29 2,86 17,14 5,71 85,71 31,43 11,43 54,29 12,86 23,57 

Fragmentos de 
Crustacea 

28,57 40 25,71 28,57 45,71 62,86 51,43 71,43 37,86 50,71 
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Tabela 5. 
 

TIPO DE PRESA Tamanho 
(µm) 

BV  PF PS C  AT BVP 
(%) 

Cyanophyta 210 0,09 0.092 0.012 0.006 4148 46,01 
Bacillariophyta 70 0,019 0,05 0,007 0,003 3617 8,47 
Rotifera 238 2,6 2.665 0.346 0.173 50 17,62 
Foraminifera 95 0,44 0.451 0.059 0.029 19 1,03 
Radiolaria 157 2,0 2.050 0.267 0.133 25 6,16 
Tintinnida 290 4,0 4.100 0.533 0.267 1 0,49 
Nematoda 448 0,19 0,19 0,025 0,012 55 1,17 
Mollusca 141 1,4 1.435 0.187 0.093 26 4,49 
Copepoda 229 1,57 1.610 0.209 0.105 39 7,55 
Fragmentos de 
crustáceos 

146 0,13 0.133 0.017 0.009 435 7,02 

 
 
 
Tabela 6. 
 

Meses JAN JUN OCT  MAR 

Profundidade (m) 2 6 2 6 2 6 2 6 

Abundancia 
Absoluta (n) 

1257 1291 1063 1157 1804 615 1331 622 

Abundancia 
relativa (%) 

13,75 14,12 11,63 12,66 19,74 6,73 14,56 6,81 

Riqueza 50 55 45 58 66 56 49 43 

Diversidade (H´) 3,01 2,81 3,37 2,54 3,4 2,94 4,11 3,31 
Equitabilidade 0,53 0,51 0,55 0,44 0,57 0,49 0,7 0,6 

 
 
 
Tabela 7. 
 

 JAN 2M JAN 6M JUN 2M JUN 6M OUT2M OUT 6M MAR 2M 
JAN 2M        

JAN 6M NS       

JUN 2M 
χ²=16,194  
* 

χ²=27,467 
* 

     

JUN 6M NS 
χ²=6,31 
p=0,012 

χ²=7,478 
p=0,0062 

    

OUT 2M 
χ²=99,252 
* 

χ²=76,66 
* 

χ²=193,503 
* 

χ²=126,233 
* 

   

OUT 6M 
χ²=181,256 
* 

χ²=214,384 
* 

χ²=90,946 
* 

149,076 
* 

χ²=527,006 
* 

  

MAR 2M NS NS 
χ²=29,952 
* 

7,533 
* 

χ²=72,673 
* 

χ²=221,002 
* 

 

MAR 6M 
χ²=190,604 
* 

χ²=224,472 
* 

χ²=97,733 
* 

151,022 
* 

χ²=541,904 
* 

NS 
χ²=231,229 
* 

*= p<0,0001 
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Tabela 8. 
 

 JAN 2M JAN 6M JUN 2M JUN 6M OUT2M OUT 6M MAR 2M 
JAN 2M        

JAN 6M 
v=2560,33 
* 

      

JUN 2M 
v=2262,065 
* 

      

JUN 6M  
v=2265,757 
* 

v=2243,398 
* 

    

OUT 2M 
v=2830,595 
* 

 
v=2371,454 
* 

    

OUT 6M  
v=1506,059 
* 

 
v=1783,152 
* 

v=1514,01 
* 

  

MAR 2M 
v=2591,968 
* 

 
v=2336,496 
* 

 
v=2894,917 
* 

  

MAR 6M  NS 
 

 
v=1740,213 
* 

v=1321,072 
* 

v=1514,012 
* 

v=1573,74 
* 

*= p<0,05 
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Running head. Seletividade alimentar de Carijoa riisei 

 

ECOLOGIA TRÓFICA DO OCTOCORAL Carijoa riisei (CNIDARIA, ALCYONACEA) 

NO NORDESTE BRASILEIRO. II. SELETIVIDADE ALIMENTAR  

 

LIRA¹, A. K. F.; NAUD², J. P.; GOMES³, P. B., SANTOS4, A. M & PEREZ4, C. D. 

1 Universidade Federal de Pernambuco, Mestrado em Biologia Animal (redol@terra.com.br); 2 Université de 

Sherbrooke, Ecologie Internationale (jpnaud@hotmail.com); 3 Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Departamento de Biologia (pgomes@db.ufrpe.br); 4 Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de Biologia, 

Vitória de Santo Antão (cdperez@ufpe.br) 

 

 
The aims of this study were examine the prey selection by the octocoral Carijoa riisei, at  
Porto de Galinhas beach, and the availability of prey item at plankton correlated with their 
abundance in the gut contents. Colonies of C. riisei and plankton samples were collected on 
the beach of Porto de Galinhas, in the months of January and June 2006 and March 2007, in 2 
and 6 m depth. It was held quali-quantitative analysis of the content of the plankton in the 
gastric cavity of 35 polyps, taken randomly from each depth of the samples from the three 
months. The food selectivity was evaluated using a GLM 3-way ANOVA test 2x2x3 followed 
by a posteriori Tukey test, the Pearson’s correlation was used to examine the relationship 
between the abundance of prey in polyps and in plankton, and was calculated the index of 
selectivity of Irlev (E ) for prey more representative. Predominant items in the gastric cavity 
of the polyps, as well as plankton were diatoms and cyanophyceas. The size presented no 
significant differences between depths in both polyps and plankton. It was possible to see a 
correlation between the abundance of available prey on plankton and in the gastric cavity of 
the polyps of C.riisei. Mastogloia sp. was the species who obtained the highest rate of 
positive selectivity (0.99) according to the index of Irlev. Items of benthic origin showed 
abundance of 0.51% of total prey consumed. The results allow to conclude that C. riisei, in 
the Brazilian northeastern coast, is a opportunist poliphagous species with passive suspensive 
filter food habit, and highlights the important role that it plays in the reef ecosystem as a 
bidirectional link for transfer of energy between pelagic and benthic species.  
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INTRODUÇÃO 

A água do mar possui propriedades físicas que permitem que seres vivos e matéria 

orgânica permaneçam suspensos na coluna d’água, criando um nicho para alimentação de 

animais suspensívoros, uma vantagem em relação aos animais terrestres (Gili & Coma, 1998).  

Em alguns ecossistemas litorâneos de águas rasas, os organismos bentônicos 

suspensívoros são vantajosos para a ecologia da população e da comunidade com relação às 

funções de alimentação, uma vez que são abundantes. No entanto, por exibirem pouco ou 

nenhum movimento são dependentes dos recursos alimentares disponíveis na coluna d’água 

(Ribes et al., 2003).  

De forma geral, os octocorais são considerados carnívoros, visão sustentada pela 

análise das características morfológicas da superfície dos pólipos (Migné & Davoult, 2002). 

No entanto, sua capacidade de utilizar partículas diminutas como diatomáceas e matéria 

orgânica particulada tem sido discutida por alguns autores (Coma et al., 1994). Devido a sua 

forma de capturar o alimento e a pequena dimensão de seus pólipos, os octocorais podem ser 

considerados como suspensívoros passivos (Hughes, 2001). 

Embora as evidências sugiram que a ecologia alimentar dos animais suspensívoros 

pode ser importante para o entendimento dos ecossistemas litorâneos, o conhecimento sobre 

as dietas naturais e as taxas de alimentação deles ainda é pobre (Ribes et al., 2003). De acordo 

com Rossi et al. (2004), estudos têm focado principalmente a ação dos suspensívoros, dando 

menos atenção ao impacto deles no zooplâncton e no fitoplâncton. 

O papel dos alimentadores passivos tem sido geralmente ignorado ou assumido como 

mínimo. Não obstante, vários estudos e revisões mostraram a importância desses organismos 

nas cadeias alimentares marinhas, com ênfase no papel dos cnidários (hidróides e octocorais) 

nos ecossistemas de águas rasas (Gili et al., 1997; Gili & Coma, 1998; Genzano, 2005; 
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Tsounis et al., 2005). Estes organismos poderiam atuar de forma significativa na transferência 

de energia do plâncton para o bentos.  

De acordo com Rossi et al. (2004), estudos sobre o efeito de organismos bênticos 

suspensívoros na abundância do plâncton em ecossistemas litorâneos têm focado 

principalmente o fitoplâncton. A comunidade fitoplanctônica, por ser o primeiro elo da cadeia 

trófica, tem grande contribuição na produção primária total e é a maior fonte de alimento para 

animais na coluna d’água e nos sedimentos (Day Jr. et al., 1989). Ribes et al. (2003) sugerem 

que a ingestão das presas do fitoplâncton depende tanto do tamanho da presa como da 

abundância. 

O octocoral clavularídeo Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) é uma 

espécie muito abundante no litoral brasileiro, em especial na região nordeste, onde já foi 

estudada sobre outros aspectos, tais como fauna associada (Neves et al., 2007; Souza et al., 

2007). Porém estudos sobre sua ecologia alimentar são inexistentes, não só em Pernambuco, 

como em todo o mundo. 

O objetivo do presente estudo foi analisar a seletividade alimentar do octocoral 

Carijoa riisei, na Praia de Porto de Galinhas, através da correlação da disponibilidade das 

presas no plâncton com suas abundâncias nos pólipos, bem como comparação do tamanho das 

presas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento de campo 

As colônias de Carijoa riisei de onde foram obtidos os exemplares para o estudo estão 

localizadas em uma área denominada “piscina dos oito”, na praia de Porto de Galinhas - 

litoral sul de Pernambuco (8º30’20” S, 35º00’34” W) (figura 1). Dado o hábito estolonial 
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desta espécie, formam-se densas populações sobre os recifes litorâneos da praia estudada. Foi 

escolhido um banco de 15 metros de extensão e seis metros de profundidade. 

As coletas foram realizadas nos meses de janeiro e junho de 2006 e março de 2007, 

aos 2 e 6 m de profundidade. Foram coletadas aleatoriamente 30 colônias com mais de 10 cm 

de comprimento ao longo do banco, através de mergulho autônomo.  As amostras foram 

fixadas em campo com solução de formol a 10% para interromper a digestão, e 

acondicionadas em sacos plásticos. As coletas foram sempre realizadas entre as 9h00 e 11h00 

para evitar possíveis variações nos conteúdos gástricos associados com os ritmos circadianos.  

Amostras qualitativas do plâncton foram coletadas usando uma rede de plâncton com 

20 cm de diâmetro de boca e malha de 60 micrômetros ao longo do banco de 15 m. As 

amostras foram fixadas em solução de formol a 4%. A rede foi arrastada por um mergulhador 

ao longo do banco de C. riisei, a uma distância de 30-50 cm da população do octocoral, 

percorrendo quatro vezes a extensão completa do banco em cada uma das profundidades 

estudadas (2 e 6 metros). 

 Em todas as coletas foram aferidas a salinidade e a temperatura da água do mar. Para 

aferir a salinidade foram coletadas amostras da água nas duas profundidades durante as 

coletas, colocadas em recipientes plásticos e posteriormente utilizado um refratômetro. A 

temperatura foi aferida às duas profundidades, durante as coletas, com auxílio de um 

termômetro.  

 

Procedimento de laboratório 

Foi realizada uma análise quali-quantitativa do conteúdo da cavidade gástrica de 35 

pólipos, tomados aleatoriamente das colônias coletadas para cada profundidade em cada um 

dos três meses, totalizando 210 amostras. Todos os itens de presa foram identificados, 

medidos e contados em microscópio óptico.  
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Os pólipos foram lavados com água destilada, e em cada um foi feito um corte 

longitudinal para retirada, através de raspagem, do conteúdo da cavidade gástrica. Os 

conteúdos dos pólipos foram colocados em lâminas e adicionou-se água destilada. Todos os 

itens de presa foram identificados, medidos e contados em microscópio óptico.  

A identificação das presas ocorrentes foi feita até o menor nível taxonômico possível, 

através de bibliografia específica para os grupos do fitoplâncton (Cunha & Eskinazi-Leça, 

1990 para as diatomáceas e John et al., 2003 para as cianofíceas) e do zooplâncton 

(Boltovskoy, 1981). 

 Das amostras qualitativas do plâncton foram analisadas 10 sub-amostras de 1 ml para 

cada mês e profundidade, onde os indivíduos foram contados, medidos e identificados ao 

menor nível taxonômico possível, através de bibliografia específica para os grupos do 

fitoplâncton e do zooplâncton.  

 

Tratamento dos dados 

A seletividade alimentar para tamanho foi analisada comparando os tamanhos das 

presas encontradas em dois locais (pólipos de C. riisei e plâncton), nos três meses estudados 

(janeiro 2006, junho 2006 e março 2007) e nas duas profundidades (2m e 6m) usando um 

teste GLM 3-way ANOVA 2x3x2, seguido pelo teste a posteriori de Tukey (Hill & Lewicki, 

2006). Os dados foram transformados (log normal) para garantir um melhor ajuste ao modelo 

utilizado.  

Foi realizado um histograma comparativo de distribuição dos tamanhos das presas no 

plâncton e nos pólipos. 

A correlação de Spearman (Sokal & Rohlf, 1995) foi usada para examinar a relação 

entre a abundância das presas nos pólipos e no plâncton.  
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Todos os testes foram realizados com o uso do Programa Statistica v. 7.0 

(StatSoft,Tulsa, OK, USA). 

O índice de seletividade de Irlev (E) para as presas mais representativas foi calculado 

pela fórmula: E= (r-p)/(r+p), onde r é a freqüência de certa presa na dieta e p é a sua 

freqüência na população natural da presa (Barange, 1988). 

 

RESULTADOS 

A salinidade e a temperatura durante o período de estudo permaneceram homogêneas, 

com valores médios de 34 e 27,5º C, respectivamente.  

 

Seletividade de presas 

Os itens predominantes na cavidade gástrica dos pólipos, bem como no plâncton 

foram as diatomáceas e cianofíceas. Outros itens, além das divisões Cyanophyta e 

Bacillariophyta, foram encontrados na cavidade gástrica dos pólipos, tais como moluscos, 

foraminíferos, rotíferos, tintinídeos, crustáceos, nematódeos e ovos de invertebrados (tabela 

1). 

Espículas de Porifera e muitos fragmentos, principalmente apêndices, de Crustacea 

também foram encontrados nos pólipos de C. riisei. 

O tamanho médio das presas presentes nos pólipos (112,7 µm) foi significativamente 

menor do que no plâncton (240,5 µm) (F1, 8524 = 110,11; p < 0,001; figura 2), embora exista 

uma sobreposição da distribuição de freqüência de tamanho das presas em ambos locais 

(pólipo e plâncton) (figura 3).  

Ao comparar os tamanhos das presas entre os dois “locais” e os três meses analisados, 

foi encontrado o seguinte padrão: tanto nos pólipos como no plâncton o tamanho médio das 

presas não apresentou diferença significativa entre os meses de janeiro e março, ambos 

apresentando tamanhos médios significativamente menores em junho (figura 4). Por outro 
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lado, tanto no pólipo quanto no plâncton, não houve diferenças significativas no tamanho 

entre as diferentes profundidades, porém foram novamente verificadas diferenças 

significativas nos tamanhos das presas entre os dois tratamentos em cada profundidade (p< 

0,005, figura 5).  

Foi observada uma interação de segunda ordem no tamanho das presas entre local, 

profundidade e meses (F2,8524= 21,426 ; p< 0,001); observando um comportamento inverso no 

mês de março, com tamanhos de presas significativamente maiores aos dois metros (p< 

0,005), tanto no plâncton quanto nos pólipos de C. riisei e tamanhos mais homogêneos no mês 

de janeiro tanto no plâncton como nos pólipos (figura 6). 

Foi possível observar uma correlação positiva significativa entre a abundância de 

presas disponíveis no plâncton e na cavidade gástrica dos pólipos de C. riisei (rs=0,33, 

p=0,0002; figura 7). Os dois outliers presentes no gráfico (Mastogloia sp. e Oscillatoria sp.) 

indicam itens que são muito mais abundantes nos pólipos que no plâncton, os quais estariam 

assinalando algum tipo de seletividade positiva por esses itens.   

As espécies que se destacaram pela abundância nos pólipos foram a diatomácea 

Mastogloia sp. (2.041, 23,96%) e a cianofícea Oscillatoria sp. (3.171, 33,96%). Entretanto, 

Oscillatoria sp. foi abundante tanto no plâncton (22,93%) como no conteúdo da cavidade 

gástrica, ao contrário de Mastogloia sp. que apresentou pouquíssimos indivíduos no plâncton 

(0,19 %).  

Em decorrência dessa grande quantidade de Mastogloia sp. dentro dos pólipos, a 

espécie foi a que obteve o maior índice de seletividade positiva segundo o índice de Irlev 

(tabela 2). Outras duas espécies de diatomáceas e duas de cianofíceas também apresentaram 

uma alta seletividade positiva (tabela 2). 
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Algumas espécies de animais, mesmo apresentando uma baixa abundância na 

cavidade gástrica de C. riisei, obtiveram uma alta seletividade positiva, são elas: Nematoda 

(0,93), uma espécie de Copepoda (0,769) e Rotifera (0,704). 

Analisando os itens de presas encontrados na cavidade gástrica, aparecem alguns de 

que são planctônicos acidentais (ticoplâncton), entre os foraminíferos, os copépodes 

harpacticoides, os nematódeos e os rotíferos. Outros organismos de natureza vegetal e 

bentônica também foram encontrados, entre eles espécies de diatomáceas como 

Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow, Rhabdonema adriaticum Kützing, 

Podocystis adriatica Kützing e Paralia sulcata (Ehrenberg) Kützing; além das espículas das 

esponjas. Estes itens estiveram presentes tanto aos seis como aos dois metros de profundidade 

e apresentaram uma abundância relativa de 0,51% do total das presas consumidas pelo 

octocoral.  

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo registrou uma correlação entre a abundância das presas na coluna 

d’água e sua ocorrência no conteúdo gastrovascular, demonstrando um comportamento 

oportunista. Segundo Jacksic (1989) uma espécie pode ser definida como oportunista quando 

consome algumas ou todas as presas de acordo com a abundância que elas ocorrem no 

ambiente. 

Embora C. riisei tenha se mostrado generalista, predando um amplo espectro de 

organismos, apresentou preferência por diatomáceas e cianofíceas, as quais eram as presas 

mais abundantes no plâncton, confirmando o comportamento oportunista da espécie. Até 

mesmo itens não alimentícios presentes em ressuspensão na massa de água eram ingeridos na 

mesma proporção pelos octocorais como, por exemplo, espículas de esponjas. 

Alguns organismos capturados devido ao processo de ressuspensão são representantes 

do ticoplâncton, tais como os foraminíferos, rotíferos, nematódeos, copépodes harpaticóideos 
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e algumas espécies de diatomáceas e cianofíceas, porém, estes organismos foram separados 

em fitoplâncton e zooplâncton com o objetivo de distinguir as partes vegetal e animal do 

conteúdo gástrico.  

Outros cnidários mostraram-se mais seletivos. Genzano (2005) observou que não há 

correlação entre a abundância das presas de Tubularia crocea no plâncton e nos hidróides, em 

Mar del Plata. 

 A variedade de tipos de presas encontradas no plâncton e nos pólipos foi a mesma 

(tabela 1) representando a grande amplitude do nicho trófico de C. riisei, porém, Coma et al. 

(1994) encontraram uma variedade menor nos tipos de presas observados na dieta de 

Paramuricea clavata quando comparado com a variedade no plâncton. 

Em seus estudos, Ribes et al. (2003) sugerem que a ingestão das presas do fitoplâncton 

por octocorais depende tanto do tamanho da presa como da abundância. A ingestão de itens 

grandes, porém não abundantes (diatomáceas) foi similar à de pequenos, porém abundantes 

nanoflagelados, indicando que os alimentos foram capturados em função da sua 

disponibilidade. Resultados similares foram encontrados no presente estudo, com os menores 

itens, neste caso as diatomáceas, sendo muito abundantes (tabela 1). 

Das análises dos tamanhos das presas em função dos meses estudados, os tamanhos 

menores no mês de junho poderiam ser explicados pela presença de poucos itens alimentares 

grandes (nematódeos, tintinídeos, crustáceos) o que diminuiu a média geral do mês (tabela 1).  

Foi corroborada uma relação de segunda ordem nos tamanhos das presas entre o os 

locais (pólipos e plâncton), a profundidade e os meses (figura 6), mostrando que os três 

parâmetros contribuem para o padrão encontrado. Março foi o único mês em que o tamanho 

das presas foi maior a 2 m, em uma ordem inversa aos demais meses, já que houve um 

aumento da quantidade de itens grandes como fragmentos de crustáceos e diminuição de itens 
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pequenos como a maioria das diatomáceas. Isso elevou a media geral dos itens de presa 

(tabela 1). 

Embora não seja possível, com os resultados deste estudo, avaliar as causas das 

flutuações na abundância dos organismos planctônicos, é importante verificar que a espécie 

C. riisei segue esses mesmos padrões de flutuação na utilização de suas presas. 

Analisando os índices de Irlev para os itens de presas, pode observar-se um padrão 

tipicamente oportunista. O maior índice foi obtido pela diatomácea Mastogloia (0,99) que tem 

os menores valores de tamanho (70 µm); porém, os nematódeos obtiveram um índice de 

seletividade também elevado (0,93), mas apresentaram os maiores tamanhos (448 µm).  

Pelo exposto C. riisei não apresenta um padrão definido de seletividade pelo tamanho 

de presa, capturando as presas e os tamanhos mais disponíveis no ambiente. A coroa 

tentacular pinada de C. riisei atuaria como uma verdadeira superfície de filtração (Hughes, 

2001), no entanto, limitada a um tamanho máximo da presa a ser capturada.  

No presente estudo foram retidas presas em um intervalo de tamanhos desde 20 µm 

(cianofícea) até 4270 µm (cianofícea). Assim, o pólipo se alimenta de acordo com a 

proporção das presas no plâncton, utilizando também aqueles tamanhos mais disponíveis. Por 

esta razão a distribuição da freqüência de tamanho entre o pólipo e o plâncton foi similar 

(figura 3). Não obstante, devido à limitação no tamanho da presa que o C. riisei é capaz de 

capturar, a média de tamanho das presas foi menor que a média do tamanho dos organismos 

presentes no plâncton (figura 2).  

O caráter oportunista é comum entre animais suspensívoros passivos. Geralmente as 

presas predominantes nos conteúdos gástricos são as de escassa mobilidade (Coma et al., 

1994; Ribes et al., 2003), parecendo ser este caráter, além do “tamanho de malha” da 

superfície tentacular, o que desempenha o principal papel na seletividade das presas. Isto se 

visualiza claramente com os crustáceos, principalmente copépodes de elevada mobilidade, 
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com grande abundância no plâncton e uma baixa abundância nos pólipos; contrariamente aos 

nematódeos com pouca mobilidade, baixa abundância no plâncton e alta nos pólipos. C. riisei 

mostrou preferência por presas pequenas e de pouca mobilidade, por conseguinte, a espécie de 

Copepoda com maior abundância na cavidade gástrica foi a que apresentou uma das menores 

médias de tamanho entre os crustáceos.  

Segundo Lasker (1981), três espécies de gorgônias encontraram dificuldades em 

capturar itens do zooplâncton, o que limitaria a captura à uma pequena porção do 

zooplâncton, constituída pelas presas com menor mobilidade. 

Processos hidrodinâmicos de ressuspensão desempenham um papel importante na 

disponibilidade de recursos alimentícios, influenciando a dieta das espécies em certas áreas 

(Genzano, 2005). Assim, diatomáceas bentônicas são a principal presa do hidróide 

subantartico Silicularia rosea (Gili et al., 1996), e anfípodos bentônicos do hidróide 

Tubularia crocea no intermareal argentino (Genzano, 2005).  

A movimentação da águas em regiões entremarés, resultantes das ondas e correntes de 

marés, causam a ressuspensão de organismos tipicamente bentônicos na coluna de água, tais 

como rotíferos, disponibilizando itens alimentares exógenos ao cardápio planctônico. No 

presente trabalho foram encontrados poucos elementos bentônicos na dieta de C. riisei, e em 

pequena abundância (0,51 %), pelo qual se conclui que o maior aporte alimentar do octocoral 

provém do plâncton.  

Dessa forma, octocoral C. riisei incorpora energia proveniente principalmente, mas 

não exclusivamente, do plâncton e transfere a mesma a níveis superiores da cadeia trófica 

pelágica como peixes recifais (Pérez, obs. pessoal) e da bentônica como o poliqueta 

Hermodice carunculata (Souza et al., 2007), além de alimentar inúmeros organismos 

pelágicos, planctônicos e bentônicos com seus produtos reprodutivos (ovos e larvas). 
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Pelos resultados analisados poder-se-ia concluir que o octocoral C. riisei, no litoral 

nordeste brasileiro, é uma espécie polífaga oportunista com hábito alimentício suspensívoro 

passivo filtrador. Além disso, ficou em evidência o importante papel que desempenha o 

octocoral no ecossistema recifal que habita, já que se comporta como um elo de transferência 

bidirecional de energia entre o pélagos e o bentos. 
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LEGENDAS 

 

Figura 1. Localização geográfica da Praia de Porto de Galinhas, Pernambuco – Brasil. 
 
Figura 2. Interação entre os tamanhos dos itens de presas na cavidade gástrica de C. riisei e 
no plâncton, em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Figura 3. Histograma de freqüência e curva de distribuição do tamanho das presas nos 
pólipos de Carijoa riisei e no plâncton na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Figura 4. Interação de primeira ordem no tamanho (LN) das presas entre os locais (pólipo de 
Carijoa riisei e plâncton) e nos meses de estudo, em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Figura 5. Interação de primeira ordem no tamanho (LN) das presas entre os locais (pólipo de 
Carijoa riisei e plâncton) e às profundidades analisadas, em Porto de Galinhas, Pernambuco-
Brasil. 
 
Figura 6. Interação de segunda ordem no tamanho (LN) das presas entre os locais (pólipo de 
Carijoa riisei e plâncton), os meses de estudo e as profundidades analisadas, em Porto de 
Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Figura 7. Correlação de Spearman entre as abundâncias absolutas dos itens de presas 
presentes no plâncton e nos pólipos de Carijoa riisei, em Porto de Galinhas, Pernambuco-
Brasil. 
 
 

CABEÇALHO 

 

Tabela 1. Abundância relativa (%) dos itens de presas encontrados na cavidade gástrica de C. 
riisei e no plâncton, nos meses de estudo aos 2 e 6 metros de profundidade, em Porto de 
Galinhas, Pernambco-Brasil. 
 
Tabela 2. Índice de seletividade de Irlev para os itens de presas mais abundantes na cavidade 
gástrica dos pólipos de C. riisei, em Porto de galinhas, Pernambuco-Brasil. 
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TABELAS 

 
Tabela 1. 
 

  Janeiro (2006) Junho (2006) Março (2007) 

  Pólipo (%) Plâncton (%) Pólipo (%) Plâncton (%) Pólipo (%) Plâncton (%) 

Itens de presas 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 2m 6m 

Cyanophyta 41,02 30,38 19,82 35,56 30,64 62,68 25,68 34,50 73,52 16,99 38,55 24,07 

Bacillariophyta 50,87 62,73 58,37 36,27 53,85 9,12 58,11 23,39 16,05 47,22 29,61 24,07 

Foraminifera  0,15 0,22 1,06  0,92  1,17 0,08 0,30 0,56 0,93 

Rotifera 0,08 0,08 0,22  0,28 1,34 6,76 0,58 0,38 1,65  0,23 

Tintinnida   0,44       0,15   
Porifera 
(espículas) 

5,41 1,82 2,20 5,63 10,34 3,93 2,70 32,16 1,58 5,56 14,53 46,53 

Nematoda 0,16 0,38    2,34   0,15  0,56 0,23 

Mollusca 0,16 0,91  1,06 0,19 0,08  0,58 0,08  1,68  

Crustacea 0,08 0,23 16,96 9,51 0,09 0,67  1,17 0,53 1,20 3,91 2,08 
Fragmentos de 
Crustacea 1,11 2,27 1,54 8,45 2,16 1,92 2,70 5,26 6,53 21,50 3,91 1,16 

Ovos de 
invertebrados 

0,16   0,35       1,12 0,23 

Não identificados 0,95 1,06 0,22 2,11 2,44 16,99 4,05 1,17 1,13 5,41 5,59 0,23 

 

 

 

Tabela 2.  
 
Itens de presa Índice de seletividade 

 de Irlev 
Mastogloia sp. 0,996 
Plagiogramma sp. 0,927 
Grammatophora oceanica 0,850 
Lyngbya sp. 0,809 
Oscillatoria sp. 0,727 
Fragmentos de Crustacea 0,711 
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Figuras 1-6. 1. Calanoida; 2. Foraminifera; 3. Nematoda; 4. Náuplio de Crustacea; 5. Ostracoda; 6. larva veliger 
de gastropoda. (Escala:         20µm) 
 

 

 
Figuras 7-9. 7. Lynbya sp.; 2. Spirulina sp.; 3. Oscillatoria sp. (Escala:         20µm) 
 



 

 

Figuras 10-18. 10. Isthmia enervis; 11. Coscinodiscus sp.;  12. Biddulphia biddulphiana; 13. Diploneis sp. 14. 
Grammatophora oceanica; 15. Climacosphenia moniligera; 16. Paralia sulcata; 17. Mastogloia sp.; 18. 
Rhabdonema adriaticum. (Escala:         20µm) 

 



 

Tabela 1. Volume e forma dos itens de presas contidos na cavidade gástrica de C. riisei, durante o período de 
estudo, em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil. 
 
Itens de presas 
 

Volume/forma 

Cyanophyta 0,09/cilindro 
Bacillariophyta 0,019/prisma elíptico 
Foraminifera 0,44/esfera 
Rotifera 2,6/cilindro 
Radiolaria 2,0 /esfera 
Tintinnida 4,0 /cilindro 
Nematoda 0,19/cilindro 
Mollusca 1,4/esfera 
Copepoda 1,57/esferóide prolato 
Fragmentos de crustáceos 0,13/cilindro 
Taxa não identificados 0,005/cilindro 
  
 
 
 
 
 
Tabela 2. Freqüência de ocorrência dos itens de presas na cavidade gástrica de C. riisei (35 pólipos), nos meses 
de estudo aos 2 e 6 metros de profundidade, em Porto de Galinhas, Pernambuco-Brasil.. 
 
 Janeiro (%) Junho (%) Outubro (%) Março (%) Total (%) 
Profundidade 2 m 6m 2 m 6m 2 m 6m 2 m 6m 2 m 6m 
Itens de presas           
Cyanophyta 91,43 100 97,14 100 94,29 91,43 100 80 95,72 92,86 
Bacillariophyta 100 100 100 77,14 94,29 100 80 88,57 93,57 91,41 
Foraminifera - 5,71 - 11,43 5,71 2,86 2,86 5,71 2,14 6,42 
Rotifera 5,71 5,71 11,43 20 25,71 14,29 14,29 2,86 14,28 10,72 
Tintinnida - - - - - - - 2,86 - 0,72 
Radiolaria - - - - - 25,71 - - - 6,43 
Espículas de 
Porifera 

62,86 45,71 74,29 45,71 54,29 60 40 45,71 
57,86 

49,28 

Nematoda 5,71 2,86 - 28,57 28,57 - 5,71 - 8,57 7,86 
Mollusca 2,86 17,14 5,71 2,86 14,29 5,71 2,86 - 6,43 6,43 
Crustacea 2,86 5,71 2,86 20 14,29 17,14 14,29 22,86 8,58 16,43 
Fragmentos de 
Crustacea 

28,57 40 25,71 28,57 45,71 62,86 51,43 71,43 37,86 50,71 

Ovos de 
invertebrados 

2,86 - - - - - - - 0,72 - 

 

 


