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INTRODUÇÃO 

• Plasticidade fenotípica 

 Capacidade de um mesmo genótipo 
expressar diferentes fenótipos 

dependendo das condições ambientais 

Por exemplo 
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Costões rochosos 

Ambiente costeiro 
Influência da maré 
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INTRODUÇÃO 

Subida e descida da maré… 
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INTRODUÇÃO 

Zonação: 

Infralitoral 

Mesolitoral 

Supralitoral 
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INTRODUÇÃO 

Distribuição dos organismos 

Infralitoral 

Mesolitoral 

Supralitoral 
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INTRODUÇÃO 

Mesolitoral 



INTRODUÇÃO 

Poças de maré 



INTRODUÇÃO 

Disponibilidade de alimento 
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Anêmonas-do-mar 
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Anthopleura sp. pode apresentar variações de 
tamanho de acordo com a posição em que os 

indivíduos se estabelecem no costão 



PERGUNTA 

Como a disponibilidade de alimento influencia o 
investimento em estruturas de captação de 
alimento na anêmona-do-mar Anthopleura 

krebsi? 



HIPÓTESE 

• Anêmonas habitam poças de maré 
• Recursos alimentares estão distribuídos em um gradiente 

Indivíduos que se estabelecem em ambientes 
com menor disponibilidade de alimento devem 

investir mais em estruturas de captação de 
alimento 



MATERIAL E MÉTODOS 



MATERIAL E MÉTODOS 

Superior 

Inferior 

Maior diferença de 
disponibilidade de alimento 



MATERIAL E MÉTODOS 

• 100 m de costão rochoso 
• 10 poças de maré em cada região do mesolitoral 
• 2 indivíduos de cada poça 



MATERIAL E MÉTODOS 

Disponibilidade de alimento:  
Regiões superior e inferior do mesolitoral 

 
Investimento em estrutura de captação de 

alimento:  
Número de tentáculos 

 

Covariável:  
Área do disco pedal (tamanho) 



MATERIAL E MÉTODOS 



MATERIAL E MÉTODOS 

Número de tentáculos  
 

• Raios da boca e do disco oral 
• Contagem de tentáculos em uma área de 25 mm² 
 
 
 
 
 
• Área de tentáculos = Área disco oral – área da boca 
• Estimativa do número de tentáculos 

5 mm 

5 mm 



MATERIAL E MÉTODOS 

Área pedal  
 

• Raios do disco pedal 
• Área do disco pedal 



PREVISÃO 

Dada uma mesma área de disco pedal, 
indivíduos na região superior do costão rochoso 

terão mais tentáculos do que indivíduos na 
região inferior do costão rochoso 



PREVISÃO 



PREVISÃO 

Superior Superior 

Inferior 



MATERIAL E MÉTODOS 

• Estatística de interesse: coeficientes angular e linear  
 
• Cenário nulo:  

• Permutação do número de tentáculos 10.000x 
 entre cada região 
• Cálculo dos coeficientes para gerar uma 
 distribuição  nula 
• Probabilidade de encontrar valores de coeficientes 
 maiores ou iguais aos observados em campos 
 
• Rsampling-shiny 



RESULTADOS 

Superior 

Inferior 



RESULTADOS 

• Relação positiva 
 

 
 

Coeficiente angular = 0,842 
p = 0,697 

 



RESULTADOS 

p < 0,001 
 

Coeficientes lineares  



DISCUSSÃO 

Como a disponibilidade de alimento influencia o 
investimento em estruturas de captação de alimento na 

anêmona-do-mar Anthopleura krebsi? 



DISCUSSÃO 

Como a disponibilidade de alimento influencia o 
investimento em estruturas de captação de alimento na 

anêmona-do-mar Anthopleura krebsi? 

+ estruturas 

- estruturas 

É provável… 
 

Resposta fenotípica plástica 
que maximiza a eficiência 

do forrageio 

 



DISCUSSÃO 

Respostas evolutivas frente à variação de 
disponibilidade de alimento no ambiente 



DISCUSSÃO 

Custos 
 
 

Medusas também podem 
produzir mais tentáculos… 

 
…mas isso dificulta o 
transporte de gases 

 



DISCUSSÃO 

Custos 
 
 



DISCUSSÃO 

Custos 
 
 



DISCUSSÃO 

Outra estratégia possível para aumentar a captação de 
alimento é o aumento da extensão das estruturas 

existentes 



DISCUSSÃO 

Influência sobre o tamanho e/ou quantidade de presas 
capturadas 

 
Tentáculos maiores = mais presas/presas maiores? 



MENSAGENS FINAIS 

2. Benefícios x custos 
(resposta adaptativa) 

+ estruturas 

- estruturas 

1. Variação plástica 



MENSAGENS FINAIS 

+ estruturas 

- estruturas 

3. Investimento em estruturas de captação de 
alimento é uma estratégia eficiente quando a 

disponibilidade de alimento é baixa 
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