
Revista BioUSU 1: 71 -75 (2014) NOTA  

   

71 

 

Atividade trófica de Tintinnida (Protista;Ciliophora) na baía de 

Guanabara , RJ 
 

Antonio Carlos Cavalcante Junior12 
 
1Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula 
2Instituto de Biologia, Departamento de Zoologia, Laboratório de Protistologia, Universidade Federal do Rio            

de Janeiro E-mail do autor:accjr@biologia.ufrj.br 

 

 

RESUMO  

Os ciliados tintinídeos tem se mostrado importante componente da alça microbiana 

marinha e alguns estudos tem evidenciado sua atividade trófica sobre outros organismos. 

Através da observação de microfotografias "in vivo" e impregnadas pela prata (protargol) 

da baía de Guanabara, observou se a presença de diatomáceas, dinoflagelados e outros 

ciliados vacuolizados no interior de Favella ehrenbergii e Eutintinnus lusus-undae, onde 

tais tintinídeos da baía alimentam se de presas com o tamanho entre 21, 5 e 30 % em 

relação ao seu diâmetro oral.  
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ABSTRACT 

Tintinnids ciliates have been pointed as important component on marine microbial loop 

and some studies have evidenced their trophic activity upon other organisms. Through 

observation of photomicrographs "in vivo" and  silver impregnated  (Protargol) in baía de 

Guanabara  were observed the presence of diatoms, dinoflagellates and other ciliates in  

digestive vacuoles inside Favella ehrenbergii and Eutintinnus lusus-undae, where such 

tintinnids  feed preys  ranging from 21, 5 to 30% in relation to its oral diameter. 
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Os protistas ciliados estão 

presentes em quase todos os ambientes 

marinhos, desde regiões costeiras até 

regiões oceânicas, sendo encontrados em 

diferentes profundidades nos domínios 

bentônico e pelágico. Podem estar 

presentes em ambientes dulciaquícolas, 

como rios e lagos como também em 

ambientes estuarinos (LEE et al., 1985).  

Dentre os protistas pelágicos, os 

ciliados tintinídeos tem como característica 

morfológica principal a presença de uma 

lórica, que tem sido utilizada como 

estrutura básica para identificação 

taxonômica do grupo. A lórica possui 

simetria axial e compreende três partes: a 

extremidade anterior ou oral, eventualmente 

diferenciada em um colarinho; a estrutura 

do corpo ou vaso e a extremidade posterior 

ou aboral (LAVAL-PEUTO, 1994). Os 

tintinídeos são representantes do 

microplâncton, variando em media entre 

50µm a 200µm e pertencendo ainda ao 

protozooplâncton (BEERS; REID; 

STEWART,1982; SIEBURTH; 

SMETACEK, 1978; SIEBURTH, 1979). 

Sobre a atividade trófica foi 

relatado que, na enseada de Long Island, 

estes organismos são capazes de ingerir até 

27% da produção primária anual 

(CAPRIULO; CARPENTER, 1983) e 25% 

da produção primária anual no norte do mar 

Báltico (LEPPANEN; BRUUN, 1986). 

Estes consomem anualmente até 62% do 

total de clorofila a entre 5 e 10µm 

(VERITY, 1986). 

Os Tintinida são de primordial 

importância em cadeias tróficas marinhas, 

por predarem ativamente microrganismos 

do pico, nano e microplâncton, porém 

também são consumidos principalmente por 

micro metazoários planctônicos 

(CAPRIULO, 1990; PITTA; 

GIANNAKOUROU; CHRISTAKI, 2001; 

PORTER et al., 1985; URRUTXURTU, 

2004), integrando assim a chamada alça 

microbiana (AZAM et al., 1983). 

Examinando material de nossa 

coleção de imagens de Tintinnida da Baía 

de Guanabara, Rio de Janeiro (43ºW, 23ºS), 

verificou-se, em varias delas, presas 

vacuolizadas no interior dos ciliados, seja 

em lâminas permanentes fixadas pela 

técnica de impregnação pela prata 

(protargol) ou de material in vivo, 

despertando assim a importância do estudo 

da pouco elucidada atividade trófica dos 

tintinídeos sobre outros organismos no 

meio pelágico. 

Através de fotomicrografias de 

lâminas impregnadas pela técnica do 

protargol e in vivo de Favella ehrenbergii 

(Figs.1a,b;2a-d) e Eutintinnus lusus-undae 

(Figs.1c,d) foi avaliada a relação do 

diâmetro oral do tintinídeo com o tamanho 

da presa ingerida. Estas espécies de ciliados 

são muito frequentes e abundantes na baia 

de Guanabara, com a lórica hialina e com 

tamanho grande, quando comparadas a 

outros tintinídeos, facilitando assim a 

observação do interior da lórica dos 

organismos. 

Em lâminas impregnadas de F. 

ehrenbergii esta relação foi de 21,5%, com 

suas presas pertencentes aos grupos: 

dinoflagelados (54,5%), diatomáceas 

(29,5%), outros tintinídeos (9,0%) e outros 

ciliados não identificados (7%). Já em 

fotomicrografias in vivo a relação do 

diâmetro oral e da presa foi de 26%, onde 

todas as presas identificadas eram 

dinoflagelados. 

 Em E. lusus-undae, esta relação foi 

de 30% em lâminas impregnadas, sendo 

encontrados apenas dinoflagelados (60%) e 

diatomáceas (40%).  Em amostras in vivo 

esta relação foi de 24%, onde foram 

encontrados apenas  dinoflagelados. 

No interior de F. ehrenbergii foram 

observados: os dinoflagelados- 

Gymnodinioides sp. e Gymnodinium 
uncatenatum/instriatum; diatomáceas: 

Coscinodiscus sp.; tintinideos: 

Helicostomella longa e outros ciliados não 

identificados. Já em E. lusus-undae foram 

observadas entre os dinoflagelados somente  

Gymnodinioides sp. em vários estágios de 

digestão e outras diatomáceas não 

identificadas em seus vacúolos. 

O resultado encontrado sobre a 

atividade trófica F.ehrenbergii está de 

acordo com STOECKER; GUILLARD; 

KAVEE (1981) que mostrou a preferência 

desta espécie ‘por dinoflagelados. Dias et 

al.  (1998)   observaram   não   somente  a  
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Figura1: Favella ehrenrenbergii “in 

vivo”; c-d Eutintinnus lusus-undae in 

vivo. Tendo dinoflagelados 

(Gymnodinium uncatenatum/instriatum 
e Gymnodinioides sp.) como presa em 

seu interior (setas). Barras de escala= 50 

µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Favella ehrenbergii impregnado 

pela prata (protargol); a-,b tendo com 

presas em seu interior (Coscinodiscus sp,); 

c-d tendo como presas Gymnodinium 

uncatenatum/ instriatum. Barras de escala= 

20 µm 

 

 
Figura3: Favella ehrenbergii impregnado pela prata (protargol); tendo principalmente com 

presas em seu interior Hellicostomella longa. Barras de escala=20 µm. 

 
presença de dinoflagelados como também, 

diatomáceas como presas no interior de F. 

ehrenbergii. A espécie Gymnodinioides sp. 

parece regular a composição e a abundância 

das espécies de tintinídeos no interior da 

baia, pois parece constituir sua  principal 

fonte de alimento, ou ainda poderia haver 

uma falta de seletividade destes ciliados na 

escolha das presas ingeridas, fazendo com 

que estes não possuam uma dieta alimentar 

restritiva, alimentando se da fonte que 

estiver em maior disponibilidade no meio. 
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A relação do diâmetro oral com o 

tamanho das presas encontradas, 

principalmente em F. ehrenbergii seguiu o 

mesmo padrão de tamanho estabelecido por 

Dolan e Galegos (2002), Dolan, Jacquet e 

Torréton (2006) e Dolan, Ritchie e Ras 

(2007), que determinaram que o tamanho 

maior da presa filtrada estaria em torno de 

25% do tamanho do diâmetro oral, muito 

similar ao presente estudo. Em E. lusus-

undae foram também observadas presas em 

seu interior, com cerca de 

30% do tamanho do diâmetro oral, um 

pouco superior ao valor encontrado no 

mesmo estudo. 

Contudo, os tintinídeos segundo 

Heibokel (1978), de uma forma geral 

podem ingerir partículas de até mais ou 

menos a metade do seu diâmetro oral 

(45%). Em estudos realizados 

posteriormente por Capriulo (1982) foi 

constatado que algumas espécies 

(Tintinnopsis acuminata e Tintinnopsis 

vasculum) seriam capazes de se alimentar 

de presas maiores que 50% do seu diâmetro 

oral, mostrando que este limite superior 

seria de fato flexível. Isto poderia ser 

atribuído a interconexão membranela-

microtúbulo encontrada em tintinídeos, 

onde estas conexões permitiriam a 

regulação do tamanho do citóstoma (boca), 

sugerindo que o tamanho máximo da presa 

ingerida, dependeria da dieta alimentar 

recente da qual o tintinídeo estaria 

submetido em seu habitat (CAPRIULO, 

1982, 1990; HEDIN, 1976). Este diâmetro 

oral teria uma estreita relação com o 

tamanho da presa, uma vez que este pode 

variar sazonalmente de acordo com o 

tamanho da mesma a ser ingerida (DOLAN; 

JACQUET; TORRÉTON, 2006; VERITY, 

1987), fato esse que explicaria a grande 

variação do diâmetro oral de algumas 

espécies. 

Estudos posteriores precisam ser 

feitos a fim de elucidar o real tamanho da 

presa que pode ser ingerida pelos 

tintinídeos e também sua dieta alimentar, 

possibilitando assim, maior compreensão 

do seu papel na alça microbiana. 
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