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INTRODUÇÃO
A Família Naticidae, típica de ambientes arenosos, é constituída por
gastrópodes que utilizam a rádula para perfurar a concha de suas presas
(Grey et al., 2007). Estes predadores têm desenvolvido um modo
característico de alimentação de suas presas, sendo comumente bivalves,
mas também gastrópodes e até outros naticídeos, que consiste em envolver
suas presas com o pé e fazer uma perfuração na concha da mesma para
alcançar as partes moles com sua probóscide (Huelsken et al., 2008). Os
naticídeos estão representados no Nordeste brasileiro por 14 espécies. O
predador Notocochlis marochiensis (Gmelin, 1791) é comumente
encontrado em praias arenosas no litoral do Ceará.
O presente trabalho tem como objetivo registrar a atividade predatória
do gastrópode N. marochiensis sobre os bivalves da zona entremarés in situ.
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METODOLOGIA
Foram realizadas observações em abril de 2011, na Praia de Maceió
(2°52'54"S, 40°57'48"O), litoral oeste do Ceará, durante a maré baixa.
Até o momento de enterramento do naticídeo, toda a atividade predatória foi
registrada por meio de filmagem (Figura 1).

Figura 2. Envolvimento da presa com muco transparente e fixação do indivíduo na parte posterior do
pé. (a, b, c, d) envolvimento da presa com o muco; (e) fixação da presa; (f) transporte da presa para
dentro do sedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 1. Notocochlis marochiensis (setas) deslocando-se com sua presa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi possível observar o comportamento alimentar de Notocochlis
marochiensis sobre Donax striatus Linnaeus, 1767 e Tivela mactroides Born,
1778. A atividade predatória observada pode ser dividida nas seguintes
etapas: (1) Captura, (2) Rotação e (3) Enterramento. Em (1) o naticídeo
captura a presa com seu pé e, com o mesmo, em (2) suspende-a do substrato
sob rotação por, aproximadamente, um minuto, enquanto a envolve,
liberando uma substância mucosa transparente (Figura 2.a, 2.b, 2.c, 2.d),
também observada por Hughes (1985) e Hasegawa e Sato (2009), que
atuaria imobilizando a presa. Em (3), o predador desloca-se com a presa
segurando-a pela região posterior do pé (Figura 2.e) até se enterrar com o
mesmo (Figura 2.f). Em nenhum momento, durante o processo predatório, a
presa lutou contra a investida do naticídeo. Hughes (1985) também não
observou resistência do gastrópode Nerita funiculata durante o ataque da
Natica unifasciata. Em contrapartida, o bivalve Ruditapes philippinarum
ofereceu resistência ao ataque do naticídeo Euspira fortunei, utilizando seu
pé e sifão (Hasegawa e Sato, 2009).
Aproximadamente dez indivíduos em atividade predatória foram
observados. Em nenhum momento verificou-se o abandono da presa pela N.
marochiensis que não enterrou-se sem levar a presa consigo, mesmo sob
manipulação. O naticídeo pareceu apresentar uma preferência por D.
striatus, porém é necessária a realização de mais estudos para a confirmação
dessa preferência alimentar.

Com base nos resultados obtidos, o presente trabalho pretende se estender de
modo a focar os seguintes questionamentos: (1) Qual é a densidade de Notocochlis
marochiensis e de suas presas na praia? (2) A preferência alimentar é densidade
dependente? (3) Qual o tamanho ideal da presa? (4) Qual o tempo de manipulação da
presa? (5) A partir de que profundidade e o quanto o predador se desloca abaixo do
substrato para que inicie o processo de assimilação ingestão? (6) Como ocorre a
assimilação da presa (por perfuração, asfixia ou anestesia)? E (5) qual a quantidade de
biomassa que o predador consome?
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