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Alimentação dos Invertebrados 
 
a) Invertebrados filtradores - po-

demos oferecer náuplios de Arte-
mia salina ou ração líquida- Para 
evitarmos a dispersão do alimento, 
podemos usar um tubo transpa-
rente para isolar o animal e dentro 
dele colocamos o alimento. Com 
isso, garantimos um melhor apro-
veitamento do alimento e temos a 
certeza de que os animais o estão 
aceitando. 
 

b) Invertebrados carnívoros — 
pedaços de peixes, camarões e 
mexilhões podem ser fornecidos 
aos invertebrados. 
Anêmonas: colocamos a came em 
seus tentáculos. 
Estrelas-do-Mar: a came deve ser 
colocada embaixo de um dos seus 
braços; Caranguejos: podemos 
fornecer direta- mente a carne 
para que eles a peguem com suas 
“pinças”. 
Moluscos: podem receber a carne da 
mesma forma que os crustáceos. 
 

c) Invertebrados herbívoros — os 
pedaços ou algas inteiras devem 
ser fornecidos diretamente aos 
animais, que irão consumi-los ra-
pidamente. 

 
 
 
 

 
 
Incompatibilidades 
 
Nem todos os animais que escolhe-
mos para nossos Oceanários domés-
ticos podem viver em comunidade. A 
escolha deve ser criteriosa, para evi-
tarmos predação, ferimentos e mortes 
desnecessárias de nossos “hóspedes”. 
 
 
 
Invertebrado Incompatível com: 
 
Esponjas Estrelas-do-Mar  

Anjos 
Borboletas 
Cirurgiões 
Cofres 
Gatilhos 
Labros 
Lixa 
  

Anêmonas Moluscos nudibrâquios 
Estrelas-do-Mar 
Anjos 
Borboletas 
Lixas 
 

Corais Estrelas-do-Mar 
Anjos 
Borboletas 
Cirurgiões 
Labros 
Lixas 
 
 
 
 



Moluscos 
Gastrópodes Outros gastropodes dos 

gêneros Cassis e Conus  
Anjos  
Baiacus  
Garoupas  
Gatilhos  
Labros 
 

Moluscos 
Bivalves Gastropodes do gênero 

Murex  
Moluscos cefelópdes 
Estrelas-do-Mar 
Anjos 
Cirurgiões 

Moluscos 
Nudibrânquios Moluscos cefalópdes 

Anjos 
Gatilhos 
Labros 
Lixas 
 

Moluscos 
Cefalópodes Anjos 

Gatilhos 
Labros 
Lixas 
 

Crustáceos 
Pequenos Moluscos nudibrâquios  

Moluscos cefalópdes  
Estrelas-do-Mar  
Anjos 
Baiacus de espinho 
Borboletas 
Cirurgiões 
Esquilos 
Garoupas 
Labros 
 

Anelídeos Moluscos gastropodes 
do gênero Conus 
Estrelas-do-mar 

  Alguns gobídeos 
Labros 
 

Equinodermas 
Pequenos Moluscos gastrópodes 

do gênero Cassis 
Estrelas-do-mar 
Labros 
 

Ouriços Gatilhos 
 

Ofiuróides Moluscos gastropodes 
do gênero Tritonium 

 
 

 
Nesta lista estão os animais que utilizam 
estes invertebrados como item alimentar. 
Quando não os devoram inteiros, deixam 
tão mutilados que fatalmente irão morrer. 

 
 


