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Introdução

Nassarius vibex (Say, 1822) é um gastrópode marinho que habita

substratos arenosos onde não há ocorrência de ondas (VERDE, 2009).

Sua caracterização é visualmente marcada pela concha com formato

cônico de espira alta. São organismos necrófagos, sendo capazes de

detectar seu alimento a longas distâncias (RIOS, 1994).

Objetivo

• Relatar a ocorrência de predação de gastrópode N. vibex sobre o

bivalve Anomalocardia flexuosa (Linnaeus, 1767);

Metodologia

• A ocorrência da predação ocorreu na Baía do Caeté (0°50'5.28"S,

46°36'17.61"O), durante a maré baixa no ano de 2014;

• Efetuou-se um experimento in loco com um intuito de descrever a

predação: 200 N. vibex e 20 A. flexuosa – observados por seis horas.

Resultados e Discussão

• Essa predação de N. vibex sobre A. flexuosa ainda não é descrita em

literatura. Sua alimentação principal é constituída por animais mortos

(RIOS, 1994);

• Os gastrópodes locomoveram-se constantemente em torno dos bivalves

durante todo o experimento;

• Em menos de uma hora (48 minutos), pequenos grupos de gastrópodes

forrageavam os bivalves.

Considerações finais

• Faz-se necessários experimentos havendo uma comparação da

preferência alimentar da espécie entre alimento vivo e morto.

Figura 1 – (A) Gastrópode N. vibex, (B) Baía do Caeté; Figura 2

e 3 – Ocorrência de predação de N. vibex sobre o bivalve A.

flexuosa; Figura 4 – Disposição do experimento realizado;

Figura 5 – Gastrópodes forrageando um bivalve.
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