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Predação de Notocochlis marochiensis (GASTROPODA: NATICIDAE) sobre
bivalves intermareais: Observações in situ na praia de Maceió, Fortaleza, Ceará
Priscila Araújo da Silva; Ítalo César Camelo Soares Lima; Liana Rodrigues Queiroz;
Marko Herrmann & Cristina de Almeida Rocha-Barreira
Laboratório de Zoobentos, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Universidade
Federal do Ceará (UFC), Av. da Abolição 3207, CEP: 60165-081, Fortaleza, Ceará.
A família Naticidae está representa no nordeste brasileiro por 14 espécies. Os
naticídeos são gastrópodes carnívoros que, em geral, alimentam-se de bivalves
intermareais. O predador Notocochlis marochiensis (Gmelin, 1791) é comumente
encontrado em praias arenosas no litoral do Ceará. O objetivo deste trabalho foi
observar a atividade predatória do gastrópode N. marochiensis sobre os bivalves da
zona entremarés in situ, na Praia de Maceió (2°52'54"S, 40°57'48"O), litoral oeste do
Ceará. As observações foram realizadas em abril de 2011, na estação chuvosa. Até o
momento de enterramento do naticídeo, toda a atividade predatória foi registrada por
meio de filmagem. N. marochiensis atuou de forma predatória sobre Donax striatus
Linnaeus, 1767 e Tivela mactroides Born, 1778 capturando-os com seu pé e
suspendendo-os do substrato enquanto os envolvia com o mesmo, provavelmente
liberando uma substância mucosa transparente que atuaria imobilizando a presa. O
predador, então, começou a se deslocar com o bivalve seguro em sua região posterior
do pé até se enterrar no substrato. Aproximadamente dez atividades predatórias foram
verificadas. Em nenhum momento verificou-se o abandono da presa pela N.
marochiensis que não se enterrava 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 N.
Marochiensis e de suas presas na praia? (2) A preferência alimentar é densidade
dependente? (3) Qual o tamanho ideal da presa? (4) Qual a quantidade de biomassa
que o predador consome? (5) A partir de que profundidade e o quanto o predador se
desloca abaixo do substrato para que inicie o processo de alimentação? E (6) como
ocorre a assimilação da presa (por perfuração, asfixia ou anestesia)?
Apoio financeiro: Ciências do Mar/Capes, CNPq.
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