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RESUMO 

 

A ostra Crassostrea rhizophorae ocorre ao longo da costa do Brasil servindo 

como alimento para comunidades litorâneas e sua produção ajuda no 

desenvolvimento sócio-econômico local. Polidiariose é uma das diversas 

doenças presentes em ostreiculturas do mundo. É causada por poliquetas da 

família Spionidae que perfuram a concha e habitam uma bolha de lodo no 

interior da ostra, causando perda de valor comercial considerável. Oito 

gêneros de espionídeos podem ser responsáveis por esse dano, sendo 

chamados polidorídeos. A fauna associada e perfuradora da C. rhizophorae foi 

estudada em 5 estuários da costa de Pernambuco: rio Goiana, Canal de Santa 

Cruz, rio Capibaribe, rio Massangana e rio Sirinhaém. Foram coletadas 20 

ostras nos horizontes do infralitoral e mediolitoral em três pontos ao longo de 

cada rio. Foi verificado que a maioria das ostras encontradas estavam abaixo 

do tamanho comercial (6 cm). A epifauna incrustante às ostras foi composta 

por poliquetos, cirripédios, tanaidáceos, moluscos e anêmonas, e diferiu entre 

os estuários. No rio Sirinhaém a diversidade foi maior, por outro lado o rio 

Capibaribe possui o infralitoral mais diverso. Foram encontradas duas 

espécies de polidorídeos: Polydora websteri e Boccardiella ligerica. As duas 

espécies ocorreram juntas nos rios Goiana e Sirinhaém; apenas P. websteri no 

Canal de Santa Cruz e rio Capibaribe; e estiveram ausentes no rio 

Massangana. Estas espécies são consideradas criptogênicas prejudicando 

diversos cultivos em muitos lugares do mundo e representam novas 

ocorrências para o litoral do Nordeste.  As taxas de infestação e parasitismo 

foram diferentes em relação ao agente infeccioso e em relação ao local. Elas 

foram maiores nas ostras de maior tamanho e no estuário do rio Capibaribe. 

Palavras chaves: 

polidiariose – Polydora – Boccardiella – bolhas de lodo – Crassostrea – Spionidae  
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ABSTRACT 

 

The Crassostrea rhizophorae occurs along the coast of Brazil serving as food to 

coastal communities and its production helps the local socio-economic 

development. Polydiariosis is one of several diseases in the world oyster 

culture. This disease is caused by a polychaete which drills the shell and 

inhabits a mud blister inside the oyster; thus, the oyster’s market value is lost. 

Eight Spionidae genera may be responsible for this damage, being called 

polydorids. The fauna associated and driller of C. rhizophorae was studied in 5 

estuaries from Pernambuco coast: Santa Cruz Canal, Capibaribe, Goiana, 

Massangana and Sirinhaém rivers. Twenty oysters were collected in the 

sublittoral and midlittoral horizons at three points along the rivers. The 

oysters are differently distributed in the rivers. It was observed that most of 

the oysters observed were under the market size (6 cm). The oysters’ fouling 

epifauna was different between estuaries and composed of polychaetes, 

barnacles, tanaidaceans, anemones and mollusks. Diversity was higher in 

Sirinhaém river. On the other hand, Capibaribe river presented the most 

diverse sublittoral. Two species of polydorides were observed: Polydora 

websteri and Boccardiella ligerica. Both species occurred together in Goiana and 

Sirinhaém rivers; only the P. websteri occurred in the Santa Cruz Canal and 

Capibaribe river, being absent in Massangana river. They are new records for 

the Northeast of Brazil. Moreover, they are cryptogenic, damaging several 

farmings around the world. The rate of infestation and parasitism were 

different in relation to the infectious agent and sites. They were higher in 

large-size oysters and in the Capibaribe estuary. 

Keywords:  

polydiariosis – Polydora – Boccardiella – mud blister – Crassostra – Spionidae   
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1 INTRODUÇÃO 

A aqüicultura vem crescendo mundialmente, cada vez mais, mudando 

hábitos alimentares devido a seu alto valor nutritivo e facilidade de compra 

(Sabry, 2003). Isso leva a uma redução na pesca exploratória e repercute de 

forma positiva na conservação dos ecossistemas costeiros. O cultivo de 

moluscos é uma atividade importante em algumas áreas do mundo, 

destacando-se a ostreicultura. Por outro lado, a produção mundial de 

moluscos é afetada por várias doenças e, devido ao seu impacto no 

desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento, algumas 

doenças podem tornar-se um obstáculo ao crescimento e sustentabilidade 

deste setor.  

A ostra é considerada como um alimento de imenso valor nutricional, 

principalmente por ser rica em proteínas. É importante constituinte da dieta 

das populações litorâneas em todo o mundo, sendo consumida diariamente 

em comunidades de pescadores (Cavalcanti, 2003). Em Pernambuco existem 

42 famílias da classe Bivalvia, distribuídas em 182 espécies, sendo a mais 

freqüente Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828). Ela é encontrada no litoral 

pernambucano e, principalmente, no Canal de Santa Cruz, servindo de 

recurso pesqueiro para a população local (Tenório et al., 2002). Em 2003, 

Pernambuco produziu quase 500 toneladas de ostras retiradas de diversos 

rios do Estado (IBAMA, 2004). Crassostrea rhizophorae é um recurso importante 

para a população costeira do Canal de Santa Cruz, é um organismo epifaunal, 

ocorrendo livre sobre o substrato ou aderida a raízes da Rhizophora mangle 

(Mello & Tenório, 2000). Atinge seu tamanho comercial a partir de 6 cm, 

enquanto que C. gigas alcança seu tamanho comercial no terceiro ano de vida 

com mais de 8 cm (Araujo & Moreira, 2006; Royer et al., 2006). 

Os poliquetas compõem o grupo mais diversificado dos Annelida, 

com mais de 9000 espécies (Rouse & Pleijel, 2001). Os poliquetas simbiontes 

representam uma pequena parcela do grupo, com 292 espécies comensais, de 

28 famílias e 713 relações, assim como 81 espécies parasitas de 13 famílias em 
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253 relações. Poliquetas parasitas representam assim, aproximadamente 15% 

das famílias e 0,5% das espécies conhecidas (Martin & Britayev, 1998).  

Poliquetas perfuradores apresentam adaptações especiais que 

possibilitam perfurar estruturas duras. 48 espécies pertencentes às famílias 

Spionidae, Sabellidae e Cirratulidae têm sido registradas como perfuradores 

de outros organismos vivos. A interação entre os poliquetas perfuradores e os 

hospedeiros, parece ser positiva para os primeiros e negativa para o último, 

caracterizando uma associação parasítica. O maior número de espécies 

parasitas pertence à família Spionidae (38%), que são de fato espécies 

perfuradoras. Esta família inclui também o maior número de relações (52%), 

indicando que a maioria dos espionídeos parasitas tem um baixo grau de 

especificidade; ou seja, as mesmas espécies podem infestar hospedeiros 

diferentes (Martin & Britayev, op. cit.).  

Quase 100% dos organismos infestantes de gastrópodes e bivalves em 

águas salobras e salgadas são espionídeos. Quando os espionídeos infestam 

espécies de moluscos que são cultivados ou coletados como recursos 

pesqueiros, entre eles mariscos, mexilhões, e ostras, são rapidamente 

chamados de peste. Cerca de 37% dos poliquetas infestam um só hospedeiro, 

63% infestam de dois a três hospedeiros diferentes. Poucas observações 

inferem sobre a especificidade de relacionamento com hospedeiros e espécies 

de Polydora (Martin & Britayev, 1998). 

A presença de organismos perfuradores, em conchas de moluscos, 

causa estragos a estes hospedeiros, diminuindo o valor comercial do produto, 

enfraquecendo o esqueleto calcário, aumentando o gasto energético de 

manutenção da concha, e podendo ser vetor de doenças (Handley & Berquist, 

1997). Bower (2004) e Bower e McGladdery (1994) citam várias espécies de 

poliquetas espionídeos perfuradores que atacam moluscos: espécies de 

Polydora incluindo P. websteri Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, P. limicola 

(Annenkova), P. variegata, P. convexa Blake & Woodwick, 1972, P. concharum 

Verrill, 1880, P. hoplura Claparède, 1868, e espécies de Boccardia incluindo 
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Boccardia knoxi Rainer, 1973, B. acus Read, 1975, B. atokouica e B. chilensis Read, 

1975 alguns com distribuição global e outros restrita.  

A família Spionidae possui cerca de 1000 espécies descritas em 34 

gêneros (Worsaae, 2001) e ocupa uma variedade de ambientes marinhos, 

desde praias arenosas a substrato calcário (Williams, 2000). São comuns, 

diversificados e bem estudados (Weiss, 1996). Os gêneros associados à 

perfuração de conchas de moluscos são Amphipolydora, Boccardia, Boccardiella, 

Carazziella, Dipolydora, Polydora, Pseudopolydora e Tripolydora (Blake, 1996; 

Bower, 2004; Read, 2004). Eles são chamados de polidorídeos, termo usado 

coletivamente para denominar as espécies perfuradoras da família Spionidae. 

Estes gêneros possuem como caráter diagnóstico o quinto segmento 

modificado com fileiras de ganchos (ou espinhos) robustos, além de palpos 

frontais utilizados na alimentação e são classificados como detritívoros, 

suspensívoros ou detritivoros-suspensívoros (Williams, 2000, Radashevsky et 

al., 2006). 

No Brasil, Sul e Sudeste, foram registradas oito espécies de Polydora: 

Polydora ciliata (Johnston, 1838), P. carinhosa Radashevsky, Lana & Nalesso, 

2006, P. cornuta Bosc, 1802, P. ecuadoriana Blake, 1983, P. hoplura,  P. rickettsi 

Woodwick, 1961, P. socialis (Schmarda 1861) e P. websteri. Essas espécies 

ocorrem em diversos lugares do mundo e todas  são conhecidas 

mundialmente como perfuradoras de ostras da espécies Crassostrea gigas 

(Thunberg, 1793) ou C. rhizophorae (Blake & Kudenov, 1978; Radashevsky, 

2005; Radashevsky et al., 2006), exceto P. socialis que vive nos sedimentos 

desde a zona intermareal a zonas estuarinas rasas (Blake, 1983). Boccardia 

redeki (Horst, 1920), B. uncata Berkeley, 1927, e  Dipolydora tridentata são 

conhecidas apenas no Estado de São Paulo (Amaral et al., 2006) 

Indivíduos do gênero Polydora geralmente fazem perfurações em 

substrato contendo carbonato de cálcio como rochas ou algas coralíneas, 

assim como ostras, mexilhões, escafópodes e gastrópodes (Boscolo & 

Giovanardi, 2002). O tubo em forma de U inicia-se desde uma abertura 

exterior no ápice da concha e vai até a columela em gastrópodos, e em 
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bivalves, usualmente, não alcança o tecido animal (Williams, 2000; Sabry & 

Magalhães, 2005). As perfurações são conseguidas a partir de três 

mecanismos: químico, onde uma glândula especial secreta soluções ácidas 

para dissolver o substrato; mecânico, as cerdas modificadas do quinto 

setígero agridem o substrato fortemente; e uma combinação do mecanismo 

químico com o mecânico (Boscolo & Giovanardi, 2002). Ao chegar ao interior 

da concha, a região afetada inicia um processo de secreção de cálcio, criando 

uma bolha para isolar o verme do corpo do animal. Estas bolhas podem 

acarretar atrofia e desprendimento do músculo adutor, além de interferir na 

produção de gametas, diminuir a taxa de crescimento e o índice de condição 

(IC) (Boscolo & Giovanardi, 2002; Sabry & Magalhães, 2005). Algumas 

conchas podem possuir até cem espécimes (Radashevsky & Pankova, 2006).  

O grau de infestação varia entre as espécies de ostras e sofre influência 

direta dos parâmetros ambientais, principalmente da temperatura (Handley 

& Bergquist, 1997; Nel et al., 1996). Sabry e Magalhães (2005) estudando ostras 

cultivadas em Florianópolis, verificaram que Crassostrea rhizophorae sofreu 

menos parasitismo por Polydora websteri do que Crassostrea gigas. Bolhas de 

lodo afetam o aspecto e o valor de mercado de ostras, como a C. gigas e a C. 

rhizophorae no Sul do Brasil (Sabry, 2003). Infestações grandes podem deixar o 

hospedeiro frágil e, conseqüentemente, mais susceptível a predadores, como 

caranguejos. Muitas vezes as infestações não são perceptíveis no início da 

polidiariose (Boscolo & Giovanardi, 2002; Sabry & Magalhães, 2005). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

! Realizar o levantamento da fauna de poliquetas associados a conchas 

de ostras (Crassostrea rhizophorae) em cinco estuários do Estado de 

Pernambuco, com ênfase nos espionídeos perfuradores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

! Conhecer a diversidade de espécies de polidorídeos. 

! Analisar a magnitude do parasitismo (taxas de parasitismo e 

infestação) pelos polidorídeos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ÁREA ESTUDADA 

 Foram realizadas coletas em cinco estuários (figura 1) do litoral de 

Pernambuco: rio Goiana (RG) e Canal de Santa Cruz (SC) localizados no 

litoral Norte; rio Capibaribe (RC); rio Massangana (RM) e rio Sirinhaém (RS) 

localizados no litoral Sul. 

 O estuário do rio Goiana está situado a cerca de 60 km ao norte da 

cidade de Recife (capital do estado) na divisa com o estado da Paraíba ao 

norte de Pernambuco (figura 1), sob as coordenadas 7°32'20,76"S e 

34°51'13,12"O podemos encontrar a foz do rio. A bacia do rio Goiana é 

utilizada para abastecimento público, irrigação de plantações, recepção de 

efluentes domésticos e recepção de efluentes agro-industriais, industrial e 

agropecuária.  A CPRH (2007) classifica suas águas como poluídas em 

diversos pontos. A temperatura média do ar varia entre 24 e 25o C. Em 2000, o 

rio Goiana foi responsável pela produção de quase 6 toneladas de ostras 

(CEPENE, 2001). 

 O Canal de Santa Cruz localiza-se a cerca 50 km ao norte da cidade de 

Recife (figura 1), com sua foz nas coordenadas 7°48'43,91"S e 34°51'56,21"O. 

Situado numa região de clima tropical, com temperatura média de 27º C e 

período chuvoso e seco bem distintos. Recebe águas fluviais derivadas dos 

rios Botafogo, Paripe, Igarassu, Catuama, Carrapicho, Siri e Congo 

(Cavalcanti, 2003). Este estuário apresenta a maior produtividade pesqueira 

de Pernambuco sendo responsável pela quase totalidade da produção de 

ostras do Estado. Em 1999, foram coletadas quase 70 toneladas de ostras 

apenas neste estuário, representando 100% da extração deste recurso no 

Estado (CEPENE, 2000). Toda essa captura além de contribuir na composição 

do regime alimentar da população local, serve o comércio da Região 

Metropolitana do Recife. 

 O rio Capibaribe serpenteia o centro da cidade do Recife (figura 1) e 

sua foz situa-se nas coordenadas 8° 3'50,54"S e  34°52'11,14"O. A bacia do 
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Capibaribe (7.716 km2) tem uma profundidade máxima de 8 metros, a maré 

penetra até 15 km da foz. O clima é quente e úmido, pseudo-tropical (Koppen 

As’) com média anual de temperatura de 26o C e pluviometria de 1500-2000 

mm por ano, concentradas de março a agosto. A bacia do rio Capibaribe tem 

uma umidade alta, cerca de 80%. A temperatura média da água na estação 

seca é de 31oC e na estação chuvosa é 26,2o C (CPRH, 2007).  

 O rio Massangana está situado a cerca de 35 km ao sul de Recife (figura 

1) e sua foz está situada sob as coordenadas 8°21'39,16"S e  34°58'7,71"O.  

 O rio Sirinhaém está situado a cerca de 70 km ao sul de Pernambuco 

(figura 1) e sua foz sob as coordenadas 8°36'9,52"S e  35° 3'32,29"O. Cerca de 

17 ilhas do citado estuário são habitadas por pescadores que, além da captura 

de espécies do mangue e do rio, praticam agricultura de subsistência (CPRH, 

2003). O rio Sirinhaém e o rio Massangana possuem temperatura média anual 

de 24o C, variando entre a mínima de 18o C e a máxima de 32o C, sendo 

fortemente influenciada pela ação dos ventos dominantes, os alísios de SE e 

NE (CPRH, 2003). 
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Figura 1. Localização dos estuários estudados (Modificado de Yahoo!, 2008). 

3.2 AMOSTRAGEM EM CAMPO 

Em cada rio foram realizadas coletas em três pontos distantes cerca de 

50 metros entre si, na região do estuário com maior densidade de ostras. Em 

cada ponto foram coletadas 20 ostras, sendo dez no infralitoral e dez no 
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médiolitoral (figura 2) em sua parte inferior. As ostras foram acondicionadas 

em sacos plásticos, etiquetados e levados ao laboratório de Comunidades 

Marinhas (LACMAR) da UFPE. Onde foram fixadas em formol a 4% e 

posteriormente conservadas em álcool a 70 %.   

Os rios Capibaribe e Massangana foram amostrados em outubro de 

2007, os rios Sirinhaém e Goiana em junho de 2008 e  o Canal de Santa Cruz 

em maio de 2007. 

 

Figura 2. Ponto 2 no rio Capibaribe- PE. 
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3.3 PARÂMETROS AMBIENTAIS 

Os parâmetros ambientais de temperatura, salinidade e séston foram 

mensurados em cada ponto. A salinidade foi medida a partir de um 

refratômetro calibrado em UPS. A temperatura registrada com um 

termômetro de mercúrio com escala de -20 a +50°C. Para medir o total de 

sólidos em suspensão (séston) utilizou-se a metodologia de análise proposta 

por Strickland e Parsons (1972), fornecendo uma precisão igual a 10% 

utilizando 250 mL de água coletada. Esse método consiste na diferença entre o 

peso do papel filtrado (porosidade 0,45!) antes e depois da filtragem, o 

resultado é dado em mg/L. Alguns dados de salinidade e séston foram 

perdidos durante transporte ou armazenagem do material a ser analisado. 

3.4 METODOLOGIA EM LABORATÓRIO 

Foram medidos a altura e o comprimento das valvas. Uma análise 

externa detalhada em busca dos poliquetas foi realizada. Em seguida, com a 

ajuda de uma faca inserida entre as valvas, foi cortado o músculo adutor para 

a visualização dos organismos perfuradores. As conchas foram quebradas 

com alicates para retirada paciente e cuidadosa dos poliquetas simbiontes, 

com o auxilio de pinças. Todos os organismos encontrados as duas valvas 

foram acondicionados e etiquetados em potes de 10 ml com álcool a 70%. 

Todos os indivíduos, tanto moluscos como poliquetas, encontrados 

foram identificados ao menor nível taxonômico possível. Com a ajuda de 

descrições e redescrições já publicadas e chaves de identificação, microscópio 

óptico LEICA modelo DME e microscópio estereoscópio ZEISS modelo 

STEMI 2000-C, para visualização das estruturas como dentes, palpos, cerdas, 

cirros e parapódios. Quando necessário foi utilizada a microscopia eletrônica 

de varredura para visualização de estruturas demasiadamente pequenas. 
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3.5 PROCEDIMENTO PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA 

 Os animais tinham sido fixados em formol 4% e conservados em álcool 

70%. Assim, eles foram imersos em álcool 70% (filtrado) e limpos com pincel, 

eliminando pequenas partículas aderidas na superfície do corpo. As amostras 

foram submetidas à seguinte seqüência de tratamento: banho com água 

destilada, imersão em solução de ósmio 2% (por uma hora à baixa 

temperatura), banho com água destilada (3 vezes), imersão em ácido tânico 

2% (por 15 minutos), banho com água destilada. Logo após, as amostras 

foram desidratadas com acetona 50%, 60% e 70% (por 5 minutos), 80%, 90% e 

95% (por 15 minutos) e 3 banhos em acetona absoluta (15, 30 e 60 minutos). 

Assim, foi realizado o ponto crítico e metalização com ouro paládio. O 

material foi observado e fotografado ao microscópio eletrônico de varredura 

da marca FEI modelo Quanta 200 FEG do Centro de Tecnologias Estratégicas 

do Nordeste (CETENE). 

3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS POLIQUETAS 

Os melhores exemplares (quando possível) de cada espécie foram 

separados para as diagnoses. Após a escolha, foram preparadas lâminas semi-

permanentes em glicerina-gelatina, conforme metodologia descrita por 

Amaral e Nonato (1987) de parapódios ou outras estruturas.  

Os exemplares foram identificados a partir de bibliografia 

especializada. Fotografias foram realizadas para as espécies encontradas. As 

fotografias foram realizadas com câmera CANON modelo A620. 

O material examinado está depositado na coleção taxonômica, no 

Laboratório de Comunidades Marinhas (LACMAR) do Departamento de 

Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco. 
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3.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DEFINIÇÕES 

 A taxa de parasitismo (TP) indica o número de parasitas por ostra, já a 

taxa de infestação (TI) mostra através de percentagem a quantidade de ostras 

parasitadas em determinado ambiente. As diferenças entre as taxas de 

parasitismo dos estuários estudados foram heterocedásticas, sendo analisadas 

com o teste de Kruskal-Wallis, e o teste Dunn a posteriori. Entretanto, para 

testar a taxa de parasitismo no rio Capibaribe, foi utilizada a ANOVA 

paramétrica, pois a variância foi homogênea. As diferenças entre as riquezas 

de espécies foram verificadas a partir do Kruskal-Walis-Dunn. Para encontrar 

a diversidade foi usado o Índice de Diversidade de Shannon. 

 As análises foram realizadas com os programas Bioestat 5.0 e Statistica 

6.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLIDORÍDEOS (POLYCHAETA: SPIONIDAE) EM CRASSOSTREA RHIZOPHORAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) . . .  

(-!

4 RESULTADOS 

4.1 PARÂMETROS AMBIENTAIS 

 A temperatura foi diferente nos estuários estudados (tabela 1), sendo o 

valor máximo encontrado no rio Massangana (29°C) e a menor temperatura 

no rio Sirinhaém (25,5°C), embora ficassem na mesma faixa entre 25°C e 30°C. 

A salinidade foi mais alta no rio Goiana, alcançando quase 20 UPS, e menor 

no rio Sirinhaém com menos de 10 UPS. O total de sólidos alcançou quase 25 

Mg/L no rio Goiana e teve suas menores concentrações no rio Sirinhaém, 

menos de 5 Mg/L. 

Tabela 1. Temperaturas, salinidades e séstons dos estuários estudados. Dados perdidos (-). 

Rio Ponto 
Temperatura 

(°C) 
Salinidade 

(UPS) 
Séston (Mg/L) 

1 26,2 18 8,6 
2 26,2 17 24,7 Rio Goiana 
3 26 16 18,2 
1 28 - - 
2 28 - - 

Canal de Santa 
Cruz 

3 28 - - 
1 29 26 16 
2 27,5 30 16,4 Rio Capibaribe 

3 27,5 29 14,5 
1 29 - - 
2 29 - - Rio Massangana 

3 29 - - 
1 25,5 8 16,5 
2 25,5 2 2,3 Rio Sirinhaém 

3 25,5 2 3 
 

4.2 FAUNA EPIBIÔNTICA 

A previsão inicial era de 300 ostras, mas foram analisadas 166 ostras 

distribuídas nos cinco rios escolhidos, visto que em alguns ambientes as 

ostras estavam ausentes. As ostras analisadas diferiram em tamanho, nos 

estuários estudados (figura 03), sendo que as maiores ostras foram 

encontradas no rio Capibaribe e as menores, nos rios Sirinhaém e Santa Cruz. 
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Figura 3. Área média da concha (comprimento x largura) das ostras (Crassostrea 

rhizophorae) por estuário. Barra vertical indica desvio padrão.  

A distribuição das ostras foi diferente nos estuários estudados, com 

presença de ostras vivas no mediolitoral de todos eles. Mas com ostras vivas 

encontradas no infralitoral, apenas nos estuários do rio Sirinhaém e rio 

Capibaribe.  

Os poliquetas associados às ostras foram classificados em epifaunais e 

infaunais (tabela 2). Os epifaunais são representados pelos organismos 

sedentários ou errantes. Já os infaunais são aqueles que vivem dentro da 

concha e podem ser divididos em perfuradores e oportunistas.  
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Tabela 2. Lista taxonômica dos poliquetas encontrados nos estuários. (RG: rio Goiana, SC: 
Canal de Santa Cruz, RC: rio Capibaribe, RM: rio Massangana, RS: rio Sirinhaém; i: 
infralitoral, m: mediolitoral). 

ANNELIDA - POLYCHAETA 

EPIFAUNAIS RG SC RC RM RS 

Família Ampharetidae   i   

Família Capitellidae 

Capitella sp. 

 

m 

  

m, i 

  

Família Cirratulidae  m    

Família Hesionidae 

Podarke sp. 

  

m 

   

Família Orbiniidae 

Nainereis sp. 

   

i 

  

Família Nereididae 

Perinereis vancaurica (Ehlers, 1868) 

 

m 

  

m 

  

m 

Família Phyllodocidae  m    

Família Sabellidae 

Chone sp. 

   

i 

  

Família Serpulidae 

Ficopomatus sp. 

     

m, i 

Família Syllidae 

Exogone sp.  

Syllis sp. 

 

 

m 

 

m 

 

 

i 

  

INFAUNAIS      

Família Spionidae 

Polydora websteri Hartman in 

Loosanoff & Engle, 1943 

 

m 

 

m 

 

m, i 

  

m, i 

Boccardiella ligerica (Ferronière, 1898) m    m, i 

 

Foram capturados 4.034 organismos epifaunais (figura 4). Os principais 

organismos associados às ostras foram cirripédios (68%), poliquetas (18%), 

outros (10%) e tanaidáceos (4%). Dentre os poliquetas a maior densidade foi 

de  Polydora websteri (9%), seguida de serpulídeos (Ficopomatus sp.) (7%), 

Boccardiella ligerica (2%). Polydora websteri e B. ligerica apesar de infaunais 

foram encontradas também criando tubos na superfície das ostras. O item 

outros foi composto por anêmonas, crustáceos e moluscos, em quantidades 
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menores de 1%. Foram identificados 13 espécies nas ostras, sendo que todas 

ocorreram aderidas externamente e 4 delas também dentro de cavidades 

perfuradas na concha. 

Os cirripédios ocorreram em todos os rios e foram menos abundantes 

no Canal de Santa Cruz (8 espécimes). Mas no rio Capibaribe alcançaram uma 

abundância média de mais de 800 indivíduos por ponto. Tanaidáceos da 

espécie Sinelobus stanfordi (H. Richardson, 1901) ocorreram apenas no rio 

Capibaribe com abundância média de 50 indivíduos por ponto.  

O nereídideo Perinereis vancaurica foi encontrado associado às ostras. 

Capitella sp., foi considerada uma espécie ocasional, tendo sido encontrada 

apenas nas ostras do rio Capibaribe, assim, como os sillídeos e outros 

poliquetas encontrados. Alguns exemplares não foram identificados em nível 

de espécie devido seu estado de má conservação. Tubos de Spirorbis sp. foram 

encontrados no rio Massagana, embora estivessem vazios. Todos os demais 

poliquetos encontram-se listados na tabela 1. 

 

Figura 4. Abundância relativa da fauna associada à C. rhizophorae. 
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Sendo assim a riqueza de organismos associados às ostras foi 

significativamente diferente entre alguns dos estuários (H(4, 160)=78,59, 

p<0,0001 (figura 5). Podemos visualizar a formação de dois grupos, os quais 

possuem diferença significativa mostrada pelo Kruskal-Walis-Dunn. O grupo 

A formado por rio Massangana, rio Goiana e Santa Cruz obtiveram uma 

riqueza média de espécies de até 2. O grupo B, composto por rio Sirinhaém e 

rio Capibaribe, foram os que tiveram as maiores riquezas, com média de 4 

espécies por amostra (figura 5). A riqueza de espécies foi significativamente 

maior no infralitoral do rio Capibaribe do que no mediolitoral 

(KruskalWalis/Dunn, H(1,58)= 9,78; p= 0,018). Nos outros rios não houve 

diferenças significativas entre infralitoral e mediolitoral. 

 

Figura 5. Riqueza de espécies associadas à Crassostrea rhizophorae nos estuários 
amostrados. Barra vertical representa intervalo de confiança de 95%. Letras iguais 
representam grupos sem diferença significativa. RG: rio Goiana, SC: Canal de Santa Cruz, 
RC: rio Capibaribe, RM: rio Massangana, RS: rio Sirinhaém. 

O índice de diversidade de Shannon (H’) foi significativamente maior 

no Rio Sirinhaem (grupo B) em relação aos outros estuários (F(4, 160)=16,886, 
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p<0,0001). Os rios Massangana, Goiana, Capibaribe e Santa Cruz possuem 

índices de diversidades semelhantes e formaram o grupo A, com índice de 

Shannon entre 0,6 e 1 (figura 6). No rio Capibaribe, H ’foi significativamente 

maior no infralitoral (F(1, 58)=22,537, p< 0,00001). 

 

Figura 6. Diversidade de espécies associadas a Crassostrea rhizophorae nos estuários 
estudados. Barra vertical exibe o intervalo de confiança de 95%. Letras iguais representam 
grupos sem diferença significativa. RG: rio Goiana, SC: Canal de Santa Cruz, RC: rio 
Capibaribe, RM: rio Massangana, RS: rio Sirinhaém. 

4.3 FAUNA ENDOBIÔNTICA 

A fauna perfuradora dos rios foi composta de 2.783 espécimes (figura 

7) e formada principalmente por Polydora websteri (98%), os 2% restantes 

correspondem por B. ligerica (24 espécimes), tanaidáceos (18 espécimes), 

sabelídeos Chone sp. (7 indivíduos) e sillídeos do gênero Syllis (4 animais) 

(tabela 2). No rio Capibaribe foram encontrados tanaidáceos da espécie 

Sinelobus stanfordi e no rio Massangana 3 exemplares de outro tanaídaceo de 

gênero não identificado. No infralitoral do rio Capibaribe foram encontrados 

sabelídeos do gênero Chone e sillídeos do gênero Syllis. 
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Figura 7. Abundância relativa da fauna encontrada dentro de tubos. 

Dentre os organismos reais perfuradores podemos encontrar os 

espionídeos P. websteri e B. ligerica. O sillídeo Syllis sp. e o sabelídeo Chone sp. 

foram considerados ocasionais ou oportunistas, ou aproveitando o 

microambiente lamoso do tubo abandonado dos espionídeos, ou a cavidade 

em si, assim como os tanaidáceos, Sinelobus stanfordi, encontrados. 

A ocorrência das espécies endobionticas foi diferente nos vários 

estuários, com nenhuma espécie registrada no rio Massangana. Polydora 

websteri ocorreu nos outros estuários. Boccardiella ligerica, entretanto, ocorreu 

apenas nos rios Goiana e Sirinhaém.  
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4.4 POLIDORÍDEOS 

Apenas duas espécies de perfuradoras da família Spionidae foram 
encontradas. 

Família Spionidae Grube, 1850 

Gênero Polydora Bosc, 1802 

Espécie tipo 

 Polydora cornuta Bosc, 1802. Ver Blake & Maciolek, 1987. 

 

Diagnose 

 Prostômio arredondado ou fendido anteriormente e se estendendo 
como uma carúncula. Olhos presentes ou ausentes. Primeiro setígero sem 
notocerdas. Quinto setígero fortemente modificado com espinhos de um 
único tipo acompanhados de cerda acompanhante. Ganchos neuropodiais 
presentes a partir do sétimo setígero com constrição na haste. Brânquias a 
partir do sétimo setígero e pigídio geralmente em forma de disco.  

Observações 

O Brasil possui no sul e sudeste 06 espécies de Polydora descritas: 
Polydora ciliata, P. carinhosa, P. cornuta, P. ecuadoriana, P. hoptusa, P. ligni, P. 

rickettsi, P. socialis e P. websteri. Caracterizamos aqui a espécie Polydora websteri 
uma nova ocorrência para o Nordeste do Brasil.  

Polydora websteri Hartman in Loosanoff & Engle, 1943 

Figuras 08 e 09 

Polydora websteri Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, pp. 70–72, fig. 1. —Blake, 1971, pp. 6–8, 
fig.3. —Sato-Okoshi & Nomura, 1990, pp. 1593–1598. 

Polydora ciliata: Moori et al., 1985, pp. 371–380. 

Material examinado 

 10 exemplares do rio Goiana (médio litoral); 

 10 exemplares do Canal de Santa Cruz (mediolitoral); 

 20 exemplares do rio Capibaribe (infralitoral e mediolitoral); 

 10 exemplares do rio Sirinháem (infralitoral e mediolitoral). 
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Caracterização do material encontrado 

 Maior indivíduo com até 14 mm de comprimento e 0,69 mm de largura 
e 94 setígeros. Coloração amarelada quando já fixado em formol e sem 
pigmentação evidente. In vivo os animais se mostram frágeis, de cor clara e 
duas a três barras escuras podem estar presentes nos palpos. 

 Prostômio fendido anteriormente (figura 8A). Carúncula estendendo 
até o meio do segundo setígero (figura 8B). Antena occipital ausente. Dois 
pares de olhos escuros presentes, ocasionalmente ausentes. Palpos alcançando 
11 setígeros (figura 8C). 

 Setígero 1 com cerdas capilares curtas no neuropódio e lamela pós-
setal em ambos os ramos (figura 9A). Lamela notopodial bem reduzida e 
notocerdas ausentes (figura 8D). Capilares dos notopódios mais posteriores 
gradualmente em menor número e mais curtas. 

 Setígero 5 fortemente modificado (figura 8A), quase 2 vezes o tamanho 
do setígero 4 ou 6, com 4 capilares bilimbadas dorsais superiores. Cerca de 7 
espinhos modificados falcados com cerdas bilimbadas acompanhantes, 
arranjados horizontalmente (figuras 9D e 9E). 5 a 6 capilares bilimbadas 
ventrais. Lamela pos-setal ausente. Capilares ventrais e superiores mais curtas 
e menos numerosas que dos outros setígeros. Espinhos modificados falcados 
com acessório lateral flanco e sem dente acessório  (figura 9F). 

 Ganchos encapuzados bidentados no neuropódio a partir do setígero 7  
(figura 9C), até 8 por fascículo com leve constrição. 

 Brânquias a partir do setígero 7 (figura 8E), atingindo tamanho 
máximo a partir do setígero 12 ou 13, gradativamente reduzida e terminando 
antes do fim do animal (figura 8F).  

Notótrocos estão presentes dorsalmente ligando as brânquias de um 
lado a outro do mesmo setígero (figura 8E). Órgãos ciliados laterais 
interpodiais estão presentes a partir do sétimo ou oitavo setígeros (figura 9B). 

 Pigídio em forma de disco com incisão dorsal estreita próxima do ânus. 

Ocorrência nesse estudo 

 Rio Goiana no mediolitoral, Canal de Santa Cruz no mediolitoral, rio 
Capibaribe no infralitoral e no mediolitoral; e rio Sirinhaém no infralitoral e 
no mediolitoral. 

Distribuição 
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 Japão (Sato-Okoshi, 1999), costa leste e oeste da América do Norte e 
Austrália (Blake, 1971; Blake, 1983; Blake, 1996;); Sul e Sudeste do Brasil 
(Amaral et al., 2006). Primeiro registro para o Nordeste brasileiro. 

Observações 

Os poliquetas encontrados possuem as mesmas características 
morfológicas descritas por Blake (1971), Blake (1996), Sato-Okoshi (1999) e 
Radashevsky (1999) para a espécie Polydora websteri, prostômio levemente 
fendido, carúncula alcançando o setígero 2, 4 olhos presentes, ganchos 
modificados falcados com flanco lateral, brânquia começando no setígero 7  
até o setígeros posteriores, ganchos bidentados encapuzados com constrição 
na haste e antena ausente. Esta espécie já foi registrada para o Sul e Sudeste 
do Brasil (Amaral et al., 2006), desse modo é um novo registro para o 
Nordeste do Brasil.  

Radashevsky (1999) revisou o confuso estado taxonômico de P. websteri 
e propôs um lectótipo visto que o holótipo havia sido perdido.  
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Figura 8. Polydora websteri vista no MEV. A, vista dorsal da região anterior. B, prostômio, 
bandas ciliadas dos orgãos nucais (no) e carúncula (ca). C, vista dorsal, região anterior e 
palpos (pa). D, vista lateral do prostômio (pr) e peristômio (pe). E, brânquias (br) e 
notótrocos (nt) iniciando no sétimo setígero. F, fim das brânquias (br) próximo do fim do 
animal. 
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Figura 9. Polydora websteri A, notopódio com cerdas capilares (cp), cerdas capilares 
superiores (cs) do quinto setígero. B, vista lateral, orgãos ciliados laterais (ol) interpodiais. 
C, ganchos bidentados encapuzados (ge). D, ganchos falcados com flancos (fl). E, Cerdas 
acompanhantes (ca) e ganchos (ga) do quinto setígero. F, gancho falcado com flanco gasto 
(fl). 
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Gênero Boccardiella Blake & Kudenov, 1978 

Espécie tipo 

 Polydora hamata Webster, 1879. 

Diagnose 

Prostômio anteriormente inteiro ou fendido, extendendo-se 
posteriormente como carúncula. Notocerdas presentes ou ausentes no 
setígero 1. Quinto setígero fortemente modificado. Ganchos modificados de 
apenas um tipo com cerda acompanhante. Brânquias iniciando no 2, presentes 
ou ausentes no setígero 5. Ganchos encapuzados bidentados iniciando no 
setígero 7. Ganchos com ângulo evidente entre os dentes, sem contrição da 
haste. 

Observações 

 Boccardiella é um grupo distinto de polidorídeos e foi criado por Blake 
& Kudenov (1978) para abrigar exemplares que possuíam o setígero 5 com 
espinhos de um único tipo, semelhantes a Polydora, e características 
branquiais semelhantes a Boccardia. Atualmente no mundo existem 7 espécies 
conhecidas, são elas: Boccardiella bihamata, B. hamata, B. ligerica, B. limnicola, B. 

magniovata, B. occipitalis e B. truncata (Read, 1975; Blake & Kudenov, 1978; 
Blake, 1983; Blake, 1996. 

Boccardiella ligerica (Ferronière, 1898) 

Figura 10 

Boccardia ligerica Ferronière, 1898, PP. 109–111, pl. 6, figs. a–i. —Blake e Woodwick, 1971, pp. 
32–34, fig. 1. —Light, 1977, pp. 67–68; 1978, pp. 144–146, fig. 145. 

Polydora redeki Horst, 1920, p. 111. Fide Blake e Woodwick, 1971. 

Polydora (Boccardia) redeki: Fauvel, 1927, p. 58, fig. 19 t, u. —Augener, 1939, pp. 141–142, fig. 2. 
—Rullier, 1960, pp. 231–243, figs. 1–31. —Eliason e Haatela, 1969, pp. 215–218, fig. 1 [Não 
Okuda, 1937, fide Blake e Woodwick, 1971]. 

Polydora (Boccardia) ligerica: Fauvel, 1927, pp. 57–58, figs. 19n–19s. 

Polydora uncatiformis Monro, 1938, pp. 311–313, figs. 1–3. Fide Blake e Kudenov, 1978. 

?Boccardia redeki: Hartman, 1941, pp. 304–305, pl. 48, figs. 44–45. Fide Light, 1977. 

Polydora nr. Uncata: Hartman, 1954, p. 9 [não Berkeley, 1927, fide Light, 1977]. 

Boccardia nr. Ligerica: Day, 1955, p. 415; 1967, p. 463, fig. 18.1.j. 

Polydora uncata: Filice, 1958, p. 170 [não Berkeley, 1927, fide Light, 1977]. 

Boccardia redeki: Hartman, 1961, p. 28; 1969, p. 97, figs. 1–3. 

Boccardia hamata: Orensanz e Estivariz, 1971, pp. 102–104, figs. 32–34 [não Webster, 1879].  

Boccardiella ligerica: Blake e Kudenov, 1978, p. 265. 
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Polydora (Boccardiella) nahe ligerica: Hartman-Shröder, 1980, p. 400. 

Material examinado 

 1 exemplar do rio Goiana (mediolitoral); 

10 exemplares do rio Sirinháem (infralitoral e mediolitoral). 

Caracterização do material encontrado 

 Exemplares completos com até 3 mm de comprimento e 0,35 mm de 
largura no quinto setígero, apresentando até 37 setígeros. Eles apresentam 
coloração opaca e amarelada após fixação. Os menores exemplares 
apresentam manchas escuras no dorso na região mais anterior. Os palpos 
possuem bordas escuras. 

 Prostômio anteriormente inteiro e margem arredondada (figura 10B). 
Carúncula até o final do setígero 2 com órgãos nucais dispostos lateralmente 
de cor vermelho escuro. Dois pares de olhos organizados em trapézio, sendo 
o primeiro par maior e mais espaçado. Antena occipital ausente. 

 Setígero 1 com curtos capilares no neuropódio e lamelas pos-setais 
reduzidas e presentes nos dois ramos, notocerdas ausentes (figura 10B). 
Notopódios subseqüentes apresentando apenas cerdas capilares. A região 
mais posterior apresenta ganchos notopodiais curvos. 

 Setígero 5 fortemente modificado quase o dobro dos setígeros 
anteriores (figura 10A), com 2–3 capilares curvos no grupo de cerdas dorsal; 
com 3 cerdas capilares curvas no grupo ventral. O grupo mediano apresenta 5 
ganchos modificados e robustos sem estruturas acessórias mas cerdas 
acompanhantes presentes (figura 10E). Lamelas pos-setais ausentes. 

 Ganchos encapuzados presentes a partir do setigero 7, bidentados 
(figura 10F), até 2–3 por fascículo e com ângulo de aproximadamente 135˚. 

 Brânquias cirriformes iniciando no setígero 2, 3 e a partir do setígero 7 
(figuras 10B e 10C), alcançando o tamanho máximo a partir do setígero 10 
(figura 10D) tornando-se gradativamente menor até a metade do animal onde 
se torna ausente. Ausentes nos setígeros 1, 4, 6 e setígeros posteriores. 

Pigídio curto com dois cirros anais. 
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Ocorrência nesse estudo 

 Rio Goiana no mediolitoral. Rio Sirinhaém no infralitoral e no 

mediolitoral. 

 Ocorre desde águas intermareais a profundidades rasas em águas 

salgadas ou próximas de ambientes doces (Blake & Woodwick, 1971). 

Distribuição 

 Europa ocidental (França, Holanda, Alemanha) (Blake & Woodwick, 

1971); Califórnia; Uruguai e Argentina; Oeste da Índia; África do Sul; (Blake, 

1983). Sudeste do Brasil (Amaral et al., 2006). Novo registro para o Nordeste 

do Brasil. 

Observações 

  Os exemplares encontrados nos rios Goiana e Sirinhaém apresentam 

todas as características descritas por Blake & Woodwick (1971) e Blake (1983) 

para a espécie Boccardiella ligerica. A única diferença é que o prostômio do 

exemplar encontrado é mais estreito e sua brânquia no setígero 2 é menor que 

a brânquia presente no setígero 3. Nos desenhos de Blake e Woodwick (1971) 

podemos observar a leve diferença, um prostômio mais estreito na região dos 

olhos e a brânquia do setígero 2 do mesmo tamanho da brânquia do setígero 

3. É registrada para o Sudeste do Brasil sob a sinonímia Boccardia redeki 

(Amatal et al., 2006), denominação sinonimizada por Blake (1983). Conforme 

descrito por Blake (1983) a espécie B. ligerica está freqüentemente associada à 

presença do Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923), igualmente foi observado 

no estuário do rio Sirinhaém que B. ligerica estava associada a Ficopomatus sp.  
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Figura 10. Boccardiella ligerica A, vista dorsal da região anterior. B, vista dorsal anterior do 
prostômio (pr), palpo (pa) e brânquias (br) anteriores ao quinto setígero. C, brânquias (br) 
localizadas apos o quinto setígero. D, detalhe da brânquia. E, quinto setígero cerdas 
capilares superiores (cs), capilares inferiores (ci) e ganchos (ga) falcados tipo único sem 
estruturas acessórias do quinto setígero. F, ganchos bidentados encapuzados (ge) com 
cercas capilares acompanhantes (cp). 



POLIDORÍDEOS (POLYCHAETA: SPIONIDAE) EM CRASSOSTREA RHIZOPHORAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) . . .  

,'!

4.5 TAXAS DE INFESTAÇÃO E DE PARASITISMO 

As ostras do rio Capibaribe foram as mais atingidas pela presença de 

espionídeos P. websteri. Na figura 11, podemos visualizar o estado de uma 

ostra viva com seus hospedeiros. Cada mancha escura indica uma “bolha de 

lama”, indicando o tubo feito pelo poliqueta. As ostras do rio Sirinhaém 

foram as mais atingidas pelo espionídeo B. ligerica, provocando bolhas 

menores semelhantes às criadas por P. websteri.  

 

Figura 11. Crassostrea rhizophorae do infralitoral do rio Capibaribe. Setas apontam tubos 
de Polydora websteri. 

 A taxa de parasitismo de P. websteri em ostras foi significativamente 

maior no estuário do Capibaribe, comparado com os outros três estuários 

(Kruskal-Wallis/Dunn, H3, 136=56,84; p<0,0001). Neste estuário, o infralitoral 

apresentou uma taxa de parasitismo significativamente maior que no médio 

(F(1, 58)=4,69, p=0,0344), com média de 61,1 indivíduos por ostra, contra, 28,3 

indivíduos por ostra do mediolitoral (figura 12). A taxa de infestação das 

ostras do Rio Capibaribe atingiu quase 100% no infralitoral e cerca de 70% no 

seu mediolitoral. Nos outros estuários as taxas infestações foram menores e 

não alcançaram nem 40% de infestação. Apenas no rio Capibaribe, foi 

encontrada uma relação significativa entre o tamanho das ostras e a taxa de 

parasitismo (r=0,43) com 18% da variação do número de parasitas sendo 

explicada pelo tamanho das conchas. 
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Figura 12. Taxa de parasitismo e infestação por Polydora websteri. As barras indicam 
desvio padrão. RGM: rio Goiana mediolitoral, SCM: Canal de Santa Cruz mediolitoral, 
RCM: rio Capibaribe mediolitoral, RCI: rio Capibaribe infralitoral, RMM: rio Massangana 
mediolitoral, RSM: rio Sirinhaém mediolitoral e RSI: rio Sirinhaém infralitoral. 

 As infestações causadas por Boccardiella ligerica foram incidentes 

principalmente no rio Sirinhaém onde 25% das ostras coletadas estavam 

parasitadas a uma taxa de 1 B. ligerica para cada duas ostras encontradas 

(figura 13). No rio Goiana apenas uma ostra apresentou a presença de B. 

ligerica. 

 

Figura 13. Taxa de parasitismo e infestação por Boccardiella ligerica (TP: Taxa de 
Parasitismo; TI: Taxa de Infestação). As barras indicam desvio padrão. RGM: rio Goiana 
mediolitoral, SCM: Canal de Santa Cruz mediolitoral, RCM: rio Capibaribe mediolitoral, 
RCI: rio Capibaribe infralitoral, RMM: rio Massangana mediolitoral, RSM: rio Sirinhaém 
mediolitoral e RSI: rio Sirinhaém infralitoral. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 PARÂMETROS AMBIENTAIS 

A variação da temperatura e da salinidades ficaram dentro das faixas 

entre 25°C a 30°C e 1°% a 34°%, respectivamente, observadas por Passavante 

(1979), Lima (2006), Anjos (2007) e Marins (2007) para alguns dos estuários. A 

variação de salinidade por ser explicada pela distância entre os pontos e a 

direção a montante do rio, no qual a água tende a ser menos salgada 

gradativamente. A temperatura se manteve semelhante ou igual entre os 

pontos, pois foram coletadas superficialmente.  

5.2 FAUNA EPIBIÔNTICA 

As ostras estudadas são da espécie Crassostrea rhizophorae as quais se 

distribuem por todo litoral pernambucano (Tenório et al., 2002). Essa espécie 

foi encontrada em todos os estuários estudados embora seu tamanho tenha 

sido diferente entre os mesmos. Os rios da costa pernambucana sofrem com 

alguma intensidade com o despejo de esgotos e efluentes agro-industriais 

(CPRH, 2006), o que contribui para o crescimento de  C. rhizophorae, uma vez 

que, segundo  Parejo (1989), a qualidade da água e o teor de matéria orgânica 

contribuem para o crescimento de  C. rhizophorae. Angell (1986) afirma que C. 

rhizophorae cresce mais em ambientes salinos e com temperatura entre 25°C e 

30°C, suportando razoavelmente temperaturas entre 18°C e 34°C e 

salinidades entre 15 ppt e 40 ppt, mas morrendo se colocadas fora dessas 

faixas por longo tempo. 

A fauna associada superficialmente nas ostras foi mais diversa e rica no 

rio Sirinhaém; no rio Capibaribe a riqueza de espécies foi semelhante àquele 

estuário mas com maior dominância. Os poliquetos mais associados a 

Crassostrea rhizophorae durante sua cultura são os serpulídeos e polidorídeos 

(Angell, 1986; Sabry, 2003; Radashevsky, 2006). Royer e seus colaboradores 

(2006) e Taylor et al. (1997) encontraram também uma composição epibiôntica 

diversa associada a C. gigas e a Pinctada maxima (Jameson, 1901), formada por 

cirripédios (Elminius modestus Darwin, 1854, Balanus crenatus Bruguiére, 1789, 
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e Balanus perforatus Bruiguiére, 1879), poliquetos serpulídeos (Pomatoceros sp.) 

e espirorbídeos (Spirorbis sp.), moluscos mytilídeos (Mytilus edulis Kent, 1979) 

e ascídias. Royer et al. (2006) observaram que a maior diversidade de 

organismos ocorreu nos pontos inferiores do estuário, atribuindo a maior 

riqueza de espécies ao tempo de imersão; resultado semelhante foi 

encontrado apenas no rio Capibaribe. Lesser (1992) e Taylor (1997) afirmam 

que organismos epibiontes competem com o bivalve hospedeiro por alimento 

e assim diminuem a biomassa de fitoplâncton disponível. 

Ostras diminuem significativamente seu crescimento se seus 

organismos incrustantes não forem retirados regularmente, como observado 

para Pinctada maxima (Taylor et al. 1997). C. rhizophorae suporta organismos 

incrustantes com até 47% do peso de sua valva superior sem afetar o 

crescimento da valva e dos tecidos, entretanto se o peso da massa incrustante 

for maior que 3 vezes o peso da valva superior e se localizar na borda ventral 

desta, a mortalidade aumentará (Lodeiros et al., 2007). Desse modo pode-se 

visualizar a importância da fauna epibiôntica no crescimento e sobrevivência 

das ostras (Lodeiros & Himmelman, 2000). 

5.3 FAUNA ENDOBIÔNTICA 

As maiores ostras foram encontradas no rio Capibaribe, local com 

maior incidência de polidorídeos, mas a maioria estava abaixo do tamanho 

comercial. Ostras com aspecto ruim e de locais poluídos não são adequadas 

para comercialização, o que pode explicar em parte a diferença de tamanhos 

entre os estuários. 

Sabry e Magalhães (2005) encontraram protozoários, cestódeos e 

Polydora como fauna do interior da concha. Sendo que protozoários e 

cestódeos foram encontrados no tecido do animal. Observaram que P. websteri 

foi encontrada formando tubos que alcançam o interior da valva, porém não 

danificam os tecidos nem órgãos de C. rhizophorae e C. gigas. A ostra gigante 

do pacifico (Crassostrea gigas) foi introduzida em diversos lugares trazendo 
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danos a biodiversidade e a construções (Hayes et al., 2005; Streftaris & 

Zenetos, 2006). 

Royer et al. (2006) encontraram que os polidorídeos ocorrem em 

número baixo nas ostras de menores tamanhos e este número aumentou 

rapidamente nos tamanhos intermediários e de mercado. 

5.4 POLIDORÍDEOS 

No Brasil, Polydora ciliata foi encontrada em um estudo de fauna 

planctônica no Rio de Janeiro (Machado, 1986); P. hoplura proveniente de 

rochas entre 10 e 15 metros de profundidade (Rullier & Amoureux, 1979); e P. 

socialis foi encontrada por Bolívar e Lana (1987) fazendo tubos mucosos com 

lama e grãos de quartzo no sedimento lamoso. P. cornuta pode viver em tubos 

criados nas zonas intermareais ou perfurando conchas de moluscos 

gastrópodes (Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) e Pugilina morio 

(Linnaeus, 1758), concha ocupada por um ermitão, Clibanarius vittatus (Bosc, 

1802)) e bivalves (Crassostrea rhizophorae) (Radashevsky, 2005). P. ecuadoriana 

pode ser encontrada tanto na zona intermareal como perfurando bivalves, 

Crassostrea brasiliana, C. gigas  e C. rhizophorae, e gastrópodes (Stramonita 

haemastoma, Stombus pugilis (Linnaeus, 1758) e Tegula viridula (Gmelin, 1791)) 

habitados por ermitões, Paguristes tortugae Schmitt, 1933 e Pagurus 

brevidactilus (Stimpson, 1859) (Radashevsky et al., 2006). Os mesmos autores 

encontraram P. rickettsi no Brasil perfurando a concha do escafópode 

Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758). Polydora curiosa foi encontrada no Sul do 

Brasil perfurando ostras das espécies Crassostrea gigas e C. rhizophorae 

(Radashevsky et al., 2006). A espécie Polydora websteri ocorre no Sul e Sudeste 

do Brasil (Amaral et al., 2006) embora seja uma nova ocorrência para o 

Nordeste do país. 

Hartman (1943) descreveu a espécie Polydora websteri como criadora de 

tubos frágeis de silte e perfuradora de conchas de ostras no porto de Milford 

(Connecticut, EUA). Estudos posteriores reconhecem P. websteri como 

perfuradora em vários lugares do mundo de diversos bivalves, como 



BONIFÁCIO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA – 2009  

! ! ! ! -)!

Aequipecten gibbus (Linnaeus, 1758), Crassostrea commercialis (Iredale & 

Roughley, 1933), Crassostrea gigas, Crassostrea virginica (Gmelin, 1791), Hinnites 

multirugosus Blake & Evans, 1973, Mercenaria mercenária Blake, 1969, 

Mesodesma deauratum Turton, 1822, Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758), 

Mytilus edulis, Ostrea luridai Carpenter, 1864, Ostrea permollis Sowerby, 1841, 

Patinopecten caurinus Gould, 1850, Pecten irradians (Summerson and Peterson, 

1990) e Plecopecten magellanicus (Gmelin, 1791) (Blake, 1969; Blake, 1971; Blake 

& Evans, 1973; Zottoli & Carriker, 1974; Handley, 1995) e gastrópodes, como 

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758), Litorrina littorea Linnaeus, 1758, Lunatia 

heros Say, 1822, Muricanthus nigricus (Philippi, 1845) e Thais lapillus Linnaeus, 

1758 (Blake, 1971; Blake, 1981). No Brasil P. websteri é notada como 

perfuradora de ostras da espécie Crassostrea rhizophorae em águas do Sul e 

Sudeste do Brasil (Sabry & Magalhães, 2005; Radashevsky, 2006). Polydora 

websteri forma um buraco nas conchas de C. rhizophorae em forma de 

“U”como descrito por Zottoli e Carriker (1974) para a espécie C. virginica. 

Polydora websteri é considerada pelo governo australiano uma espécie 

invasora de baixo risco por ter baixo potencial de impacto e de invasão em 

relação às espécies nativas australianas (Hayes et al., 2005), também foi 

introduzida no Havaí (Bailey-Brock, 1987). 

Orensanz e colaboradores (2002) fizeram uma revisão das espécies 

exóticas e criptogênicas que vivem no Atlântico Sul, acreditam que 

Boccardiella ligerica é nativa da costa atlântica da Europa e se propagou para as 

Índias, África e Atlântico Sul. Eles também acreditam que Boccardia 

polybranchia (Haswell, 1885), Polydora ciliata, P. cornuta, P. flava (Claparède, 

1870) e P. socialis são espécies criptogênicas. Nesse estudo foi observado que 

B. ligerica está associada a Ficopomatus sp., esse fato pode dar indícios que 

também se comporta como exótica no Nordeste do Brasil. Polydora hoplura 

pode ser encontrada em ambiente intermareal nos Países Baixos e Bélgica, 

onde é considerada uma espécies exótica (Wolff, 1999; Kerckhof et al., 2007). 

Polydora cornuta é considerada uma espécie exótica e bem estabelecida 

transportada por navio até a Turquia onde habita até 50 metros de 

profundidade, sendo encontrada em altas densidades em alguns locais (Çinar 
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et al., 2005a; Çinar et al., 2005b; Da0li & Ergen, 2008).  Esta espécie é 

considerada uma das 100 piores espécies invasoras, pois traz consigo 

prejuízos para a biodiversidade e aquicultura (Streftaris & Zenetos, 2006).  

 A primeira descrição de Boccardiella ligerica foi estabelecida por 

Ferronière em 1898 para exemplares coletados no estuário de Loire, França, e 

foi revista por Blake e Woodwick (1971. Boccardiella ligerica ocorre em águas 

salobras dos planos lamosos da Europa ocidental, incluindo Holanda, França 

e Alemanha (Blake & Woodwick, 1971). Blake (1983) afirma que B. ligerica 

pode ser encontrada em águas salobras rasas e intermareais próximas de 

ambientes de água doce. Segundo Rullier (1960) B. ligerica  vive em um tubo 

de lodo aglomerado o qual pode estar colado a pedras, aderido a tubos de 

lama feitos por Corophium e Gammarus duebeni Liljeborg, 1852 (gamarídeos) ou 

dentro de conchas de Dreissensia cochleata (Kickx, 1835) mortas ou cheias de 

lama. O tubo frágil é semipermanente.  Na lama aglomerada entre os tubos de 

Ficopomatus ou entre as valvas de Dreissensia, B. ligerica encontra um habitat 

semi-permanente que ela cobre de um revestimento mucilaginoso muito fino, 

embora resistente. Rullier ainda observou que algumas conchas de Dreissensia 

abrigavam entre 5 a 10 indivíduos de B. ligerica e que os tubos vazios de 

Ficopomatus serviam de abrigo. No presente estudo B. ligerica foi encontrada 

associada a tubos de Ficopomatus sp. usando a lama acumulada entre esses 

tubos de calcário como substrato para criação dos seus tubos de lama.  Sendo 

assim, o caráter perfurador da espécie Boccardiella ligerica é constatado nesse 

trabalho, onde a espécie promove perfuração da concha da Crassostrea 

rhizophorae e a criação de uma bolha de lodo semelhante àquelas criadas por 

P. websteri, embora menores e mais superficiais. Na mesma ostra perfurada 

por B. ligerica podemos encontrar perfurações e bolhas maiores de Polydora 

websteri. Apenas outras duas espécies de Boccardiella, são reconhecidamente 

perfuradoras: B. bihamata foi encontrada por Webster (1879) formando 

tortuosas galerias em conchas de bivalves, como as formadas por Polydora 

hoplura. As espécies de Boccardiella hamata (Webster, 1879) são perfuradoras de 

conchas de ostras e de outros gastrópodes (Webster, 1879) assim como de 

conchas de ermitões juntamente com Boccardia tricuspa (Hartman, 1939), B. 
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columbiana Berkeley, 1927, Polydora limicola e P. ciliata (Blake, 1966). No 

entanto as outras espécies vivem em ambientes rasos com tubos aderidos a 

rochas ou conchas mortas. Boccardiella limicola foi descrita a partir de águas 

doces dos Lagos Vitorianos, e também pode ser encontrada em águas com 

salinidade reduzida (Blake & Kudenov, 1978). Boccardiella magniovata Read, 

1975 foi encontrada no estuário do rio Hutt e não é uma espécie perfuradora 

de substrato calcário, ela faz tubos em forma de “u” nos bancos de lama 

(Read, 1975).  B. truncata Hartman, 1936, foi encontrada em recifes de arenito 

(Hartman, 1936). Blake (1983) encontrou B. occipitalis Blake, 1983, na zona 

intermareal na Argentina. 

5.5 TAXAS DE INFESTAÇÃO E DE PARASITISMO 

Radashevsky (1993) encontrou até 10 espécimes Boccardiella hamata em 

uma concha de Crassostrea gigas, mas não encontrou tubos no sedimento. Foi 

observado que B. ligerica é encontrada no rio Sirinhaém na proporção de um 

indivíduo para cada duas ostras encontradas, ou seja, sua densidade é menor 

que a promovida pela espécie irmã B. hamata em Peter the Great Bay, no mar 

do Japão. Sabry e Magalhães (2005) observaram diferentes taxas de 

parasitismo e de infestação em C. gigas e C. rhizophorae em fazendas de ostras 

no sul do Brasil. Eles verificaram que, nas quatro coletas ao longo do ano, 

todas as ostras C. gigas estavam infestadas por P. websteri. Mas a taxa de 

infestação variou ao longo do ano em C. rhizophorae, sendo 0% em novembro 

de 2002 e 100% em fevereiro de 2003, correlacionando-se com a temperatura 

mais alta desse mês. Handley e Berquist (1997) encontraram em seus 

experimentos com C. gigas taxas de infestação entre 68 % e 90% provocadas 

por P. websteri. No presente estudo o número de polidorídeos por ostras 

seguiu uma relação linear em altas taxas de infestação, embora a relação seja 

significativa, estatisticamente ela é muito fraca; vários fatores têm sido citados 

para explicar a taxa de infestação em ostras, como mostrado por Lauckner 

(1983). Ele afirma que salinidade, temperatura e tipo de substrato são 

componentes fundamentais para a abundância de P. websteri e que taxas de 

infestação de até 100% não são incomuns. Martin e Britayev (1998) mostram 
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que raramente polidorídeos alcançam taxas de parasitismo tão altas quanto 

1500 vermes para um concha, em geral, ocorrem algumas dezenas de vermes 

por concha, como mostrado por Sabry e Magalhães (2005) e neste estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo evidencia o rio Massangana como o menos atingido por 

fauna associada desse modo novos estudos devem ser aplicados ao local para 

se fazer uma busca mais detalhada. 

Polydora websteri e Boccardiella ligerica são duas espécies com forte 

potencial de invasão e chegaram a costa de Pernambuco, sendo também 

novos registros para a Costa Nordestina. 

Primeiro registro do caráter perfurador da espécie Boccardiella ligerica. 
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