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RESUMO 
 

 

 

Os costões rochosos são ecossistemas complexos, pois abrigam uma 

enorme diversidade de organismos que são importantes ecologicamente para o 

ambiente e economicamente para os seres humanos. São ambientes que estão 

sujeitos à ocorrência de bioinvasão, um fenômeno causado pela introdução 

acidental ou não, de uma espécie em um habitat não compreendido na 

distribuição geográfica natural desta espécie. Essa invasão pode causar um 

desequilíbrio no local ao qual foi introduzido, podendo levar os organismos nativos 

e o próprio ambiente a se adaptarem às novas condições. Nas últimas décadas, o 

bivalve invasor Isognomon bicolor se estabeleceu em costões do litoral sudeste 

do Brasil, sendo considerado então uma espécie relativamente nova nesse local. 

Sua densidade populacional variou fortemente neste curto período, da dominância 

a baixíssimo recobrimento em condição de colapso populacional e atual fase de 

aparente recuperação populacional. Este estudo realizou dois experimentos e 

avaliou a atual intensidade de predação dessa espécie e possíveis alterações ao 

longo desses anos (Ingham & Zischke, 1977; López et al. 2010), considerando 

avaliar a possibilidade de regulação populacional top-down para I. bicolor. 

Considerou-se os predadores Stramonita haemastoma e Trachypollia nodulosa e 

constatou-se o baixíssimo consumo da espécie introduzida. A preferência 

alimentar se deu em favor da espécie de presa nativa Brachidontes solisianus. A 

espécie nativa é comum e bastante abundante no Brasil, e tem tamanho médio 

menor do que a espécie introduzida. Comparativamente, observou-se eficiência 

de consumo (tempo de manipulação menor e predação efetiva). Concluiu-se que 

a regulação top-down não foi a responsável pela regulação da população de 

Isognomon bicolor na região sudeste do Brasil.  

 

Palavras Chave: costão rochoso, bioinvasão, Isognomon bicolor, Stramonita 

haemastoma, Trachypollia nodulosa, predação, preferência alimentar. 



ABSTRACT 
 
 

 
The rocky shores are complex ecosystems, as they harbor an enormous diversity 

of organisms that are ecologically important to the environment and economically 

to humans. They are environments that are subjected to the occurrence of 

bioinvasion, a phenomenon caused by the accidental introduction, or not of a 

species in a habitat not understood in the natural geographic distribution of this 

species. This invasion can cause an unbalance in the place to which it was 

introduced, and may lead native organisms and the environment itself to adapt to 

the new conditions. In the last decades, the invasive bivalve Isognomon bicolor 

settled in the coast of the southeastern of Brazil, being considered then a relatively 

new species in that place. Its population density varied strongly in this short 

period, from dominance to very low coverage in the condition of population 

collapse and current phase of apparent population recovery. This study carried out 

two experiments and evaluated the current intensity of predation of this species 

and possible changes over the years (Ingham & Zischke, 1977; López et al., 

2010), considering the possibility of top-down population regulation for I. bicolor. 

The predators Stramonite haemastoma and Trachypollia nodulosa were 

considered and the very low consumption of the introduced species was verified. 

The food preference was in favor of the native prey species Brachidontes 

solisianus. The native species is common and quite abundant in Brazil, and has a 

smaller average size than the introduced species. Comparatively, consumption 

efficiency (time of minor manipulation and effective predation) was observed. It 

was concluded that the top-down regulation was not responsible for the regulation 

of the population of Isognomon bicolor in the southeastern region of Brazil. 

 

Keywords: rocky shore, bioinvasion, Isognomon bicolor, Stramonite haemastoma, 

Trachypollia nodulosa, predation, food preference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O nome costão rochoso é dado ao ambiente costeiro formado por rochas 

situado na transição entre os meios terrestre e aquático (Litlle & Kitching, 2000). A 

maior parte da densidade populacional que habita os costões rochosos são 

organismos sésseis. Dessa forma, são limitados pela disponibilidade de substrato, 

fazendo com que as interações biológicas (competição, predação, herbivoria) 

entre as espécies presentes naquele ambiente sejam fortes (Nybakken, 1997). 

Eles estão entre os ecossistemas marinhos existentes mais importantes, pois os 

costões abrigam uma rica diversidade de espécies com grande importância 

econômica, ecológica, grande biomassa e alta produtividade (Nybakken, 1997). 

A distribuição dos organismos no costão é influenciada também por 

diversos outros fatores como a temperatura, luminosidade, oscilação das marés e 

salinidade (Coutinho & Zalmon, 2009). Os diferentes grupos taxonômicos 

apresentam adaptações e formas relacionadas ao local que habitam: conchas ou 

exoesqueletos resistentes, mecanismos de fixação às rochas, a procura por locais 

abrigados das ondas e do sol, mecanismos de armazenamento de água durante a 

maré baixa e outros (Brehaut, 1982). 

A variação do nível da água no ciclo das marés e os embates das ondas 

exigem que as diferentes formas de vida que ocupam os costões do entremarés 

sejam adaptadas às condições peculiares desse ambiente, necessitando evitar a 

perda de água através de algum mecanismo e suportar as variações de 

temperatura (Nybakken & Bertness, 2005). Os organismos sésseis desta região 

estão adaptados a esta variação diária e consequentemente a todas as mudanças 

físicas que isto implica. Também pela variação da maré, se restringem a um 

período reduzido de alimentação e liberação de larvas, eventos muitas vezes 

dependentes da condição da maré. Já os organismos errantes, podem migrar 

para regiões inferiores na maré baixa, permanecendo assim, sempre submersos 

(Nybakken, 1997). 

Os costões, tanto a região entremarés quanto a infralitoral, são ambientes 

bastante atingidos por introdução de espécies, organismos até então inexistentes 

em certa região, que podem aparecer devido sua inserção no local, podendo 
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ocorrer muitas vezes devido alguma atividade humana, sendo acidental, como no 

caso da água de lastro (Hairston et al. 2003; Silva & Souza, 2004) ou intencional, 

que pode acontecer após a venda de organismos para aquicultura, pesca e 

aquariofilia quando os animais são soltos por desistência da atividade. 

Destacando que essas práticas podem também levar a uma introdução não 

intencional (Carlton, 1992). Exemplo de introdução causada por atividade humana 

são as explorações europeias que, com seus navios de madeira, foram 

responsáveis por causar um intercâmbio entre as faunas e floras de diferentes 

locais (Rocha 2002; Breves-Ramos et al. 2009). 

Entretanto, a introdução pode causar alteração ambiental significativa, que 

afetam não apenas a qualidade ecológica, mas também os serviços 

ecossistêmicos, podendo chegar a afetar a saúde humana, modificando a 

qualidade de vida ou tendo consequências econômicas (Elliott, 2003). A chegada 

de novas espécies, principalmente de bivalves e cracas, nem sempre é algo 

benéfico, pois seu aparecimento pode levar a perda de biodiversidade (Vitousek 

et al. 1997, Steffani & Branch 2005; Lewis et al. 2005), e mudanças na estrutura 

da comunidade local podem alterar a cadeia alimentar antes estabelecida, 

mudando até mesmo processos essenciais como ciclagem de nutrientes (Ruiz et 

al., 1997). 

Considerando os filos existentes no planeta, o que possui o maior número 

de espécies introduzidas em ambientes marinhos no mundo é o Mollusca, 

principalmente bivalves, que possuem grande potencial invasor (Carlton 1992, 

Carlton & Geller 1993, Carlton 1999). Dentro do Filo Mollusca, são listados seis 

bivalves considerados espécies exóticas no Brasil: Corbicula largillierti, 

Isognomon bicolor, Limnoperna fortunei, Myoforceps aristatus, Mytilopsis 

leucophaeta e Perna perna (Rocha et al. 2013). 

O bivalve invasor Isognomon bicolor é originário do Golfo do México, sul da 

Flórida e região do Caribe e frequentemente vive em costões rochosos (Ingham & 

Zischke, 1977; Domaneschi & Martins, 2002; Dias et al. 2013). Esta espécie 

invasora não tem sido bem sucedida em colonizar e se estabilizar em substrato 

nu, aparecendo apenas em estados tardios na sucessão ecológica do habitat 

entremarés e na fase de recrutamento em substratos complexos (Rocha, 2002). 
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O I. bicolor prevalece em costas rochosas íngremes e expostas a ondas 

moderadas e apresenta uma ampla distribuição na costa brasileira, com os 

primeiros registros de ocorrência na região sudeste entre as décadas de 70 e 80 

além de ter sido encontrado na costa do Nordeste, nos estados da Paraíba, 

Alagoas e Rio Grande do Norte (Domaneschi & Martins, 2002). 

O I. bicolor pode apresentar uma grande importância ecológica, pois é um 

bivalve que habita substratos consolidados como costões rochosos e fendas em 

poças de maré formadas por recifes de arenito e podem viver densamente 

agregados, o que forma diferentes faixas de ocupação (Domaneschi & Martins, 

2002). De acordo com Ferreira e colaboradores (2009), o I. bicolor está entre as 

principais espécies invasoras que tem causado impactos na costa brasileira. 

Mudanças no padrão de distribuição de comunidades de regiões entremarés 

foram registradas como consequências da invasão do bivalve (López, 2008). Em 

estudos realizados nas regiões sudeste e sul do Brasil, por exemplo, foi possível 

detectar reduções significativas na abundância e distribuição de espécies sésseis 

nativas como consequência direta ou indireta da entrada de I. bicolor (López, 

2003; Martinez, 2012). Essa redução das populações nativas, somadas a 

alterações bióticas ou abióticas, pode levar o I. bicolor a ter dificuldades de 

fixação, tendo em vista que ele se apoia preferencialmente em fendas protegidas 

ou sobre outros seres sésseis, acarretando então na sua diminuição de densidade 

junto às outras espécies (Casarini & Henriques, 2011). 

Outro bivalve considerado invasor é o mexilhão Perna perna, que 

considera-se ter sido introduzido na costa brasileira por volta de 400 anos atrás, a 

partir do tráfego de navios negreiros vindos do continente africano (Fernandes, 

2008). Pode ser encontrado entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina, 

mas se faz presente em quase toda a extensão litorânea brasileira (Rios, 2009). 

O P. perna possui grande importância em seu habitat, pois é um 

estruturador de comunidades em litorais rochosos além de ser um bioatrator de 

diversidade (Freitas & Velastin, 2010). É um animal que se dá muito bem na 

aquicultura devido seu rápido crescimento e resistência a variações ambientais 

como salinidade e temperatura (Salomão et al., 1980; Hicks & McMahon, 2002; 

Marenzi & Branco, 2006). 
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O P. perna se encontra em costões rochosos, principalmente na região 

entremarés, a cerca de um metro de profundidade, sendo adaptados dessa forma 

a longos períodos de exposição ao ar e ao sol (Marques, 1988). 

Independente do organismo invasor seja ele I. bicolor ou outro, e da forma 

como ele chega, a introdução de uma nova espécie não ocorre de forma simples. 

Durante todo o processo, ela passa por três etapas: transporte ao novo local, 

liberação e sobrevivência na nova área e reprodução para garantir uma  

população capaz de se manter (Carlton, 1996). O sucesso de uma invasão 

biológica depende de diversos fatores que vão desde características como o grau 

de perturbação do novo ecossistema, até a ausência ou capacidade de sobreviver 

a predadores, competidores e parasitas (Glasby et al. 2007, Ruesink 2007,  

Shinen et al. 2009). 

No caso de presença de predadores, predação pode acarretar em um 

aumento na riqueza de espécies uma vez que o predador controla a dominância 

competitiva de sua presa (Peroni & Hernández, 2011) e também é um importante 

fator de regulação da estruturação das comunidades de costões rochosos. 

Nesses ambientes, bivalves dominantes são predados por gastrópodes, 

caranguejos, peixes e aves (Menge, 1976). 

Existe um processo denominado controle top-down que procura explicar 

uma das formas como as comunidades regulam a abundância de suas espécies. 

Nesse processo, o predador controla a abundância de sua presa. Dessa forma, 

aquilo a ser consumido pela presa, seja vegetal ou animal, passa a se proliferar 

em quantidades um pouco maiores do que aquele que lhe consome. No caso de 

carnívoros e herbívoros, os carnívoros controlam os herbívoros fazendo com que 

as plantas possam aumentar sua abundância. É um processo que parte de um 

nível trófico alto e desce com a cadeia alimentar (Hairston et al. 1960). Taxas de 

encontro mais altas com um tipo de presa podem aumentar a experiência de 

predadores, resultando em maior eficiência de manuseio (Rovero et al., 1999). 

Desde os anos 80, estudos apresentaram resultados onde os predadores 

controlavam comunidades de presas em costões rochosos de litorais temperados 

e tropicais, havendo também conclusões que confirmam tais resultados nos casos 

com herbívoros (Lubchenco & Gaines, 1981, Navarrete & Castilla 2003, Rilov & 

Schiel 2006a, b). 
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Entretanto o controle top-down pode variar de acordo com as condições 

físicas ambientais, que vão desde o quanto a presa consegue se esconder devido 

à características geomorfológicas, até quanto o predador tem acesso e 

capacidade de predar tal organismo (Connell, 1975) e até mesmo a qual o nível 

de estresse ambiental os organismos estão sujeitos (Menge & Sutherland, 1976). 

Exemplo disso são os estudos para comprovar a dinâmica top-down em costas 

rochosas no estado de Washington (Dayton 1971, 1975) e na Nova Inglaterra 

(Menge, 1976; Menge & Sutherland, 1976), nos Estados Unidos. Em Washington, 

independente da área de distribuição e do nível de exposição de ondas, o controle 

top-down se mostrou presente em todas as áreas de estudo. Já na Nova 

Inglaterra, os resultados variaram de acordo com o nível de impacto das ondas e 

com a exposição dos organismos à dessecação, mostrando assim que de acordo 

com as especificidades locais, como frequência do impacto das ondas e 

inclinação do costão, os resultados podem ser diferentes apesar de o ecossistema 

ser parecido. 

Tratando-se do I. bicolor, que, muitas vezes, se fixa em costas rochosas 

íngremes e expostas a ondas moderadas, dois dos predadores que ele enfrenta 

em ambiente de origem e em ambiente invadido são o Stramonita haemastoma 

(Ingham & Zischke, 1977; López, 2003, López et al. 2010) e Trachypollia nodulosa 

(López et al. 2010). Estes gastrópodes são encontrados em regiões entremarés 

de costões rochosos, alimentando-se em geral de bivalves (Magalhães & 

Coutinho, 1995). A espécie S. haemastoma também se encontra distribuída pelo 

Caribe, região onde I. bicolor é nativo. Considerando que o I. bicolor é parte da 

dieta desse predador na região onde ambos são nativos (Ingham & Zischke, 

1977), pode-se considerar haver um histórico evolutivo de relação predador-presa 

para estas duas espécies . 

Este estudo avaliou a intensidade comparativa de predação das espécies 

de gastrópodes nativas S. haemastoma e T. nodulosa, considerando as presas I. 

bicolor (introduzida) e B. solisianus (nativa), com o intuito de considerar possíveis 

alterações no consumo de I. bicolor (Ingham & Zischke, 1977; López et al. 2010). 

Isto nos permite discutir sobre a possibilidade de regulação populacional top-down 

para esta espécie introduzida em fase de recuperação pós-colapso populacional. 
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Avaliou-se, também, a possível interferência do tempo de jejum na 

predação e se após um período maior sem alimentação qual seria a preferência 

alimentar, considerando a seleção de diferentes espécies de presas ao longo do 

tempo como indicador. Para tal, considerou-se o predador S. haemastoma, devido 

a quantidade de indivíduos coletados ser maior que a de T. nodulosa, e as presas 

I. bicolor (introduzida), P. perna (introdução histórica) e B. solisianus (nativa). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

A execução do estudo teve como base a metodologia do trabalho de López 

e colaboradores (2010), onde foi comparada a proporção de presas consumidas e 

tempo de manuseio pelo predador em condições laboratoriais. 

O experimento foi conduzido por 13 dias entre 19 e 31 de março de 2019, 

incluindo o período de aclimatação. A coleta dos espécimes foi realizada nos dias 

19 e 20 de março, nos costões rochosos das praias de Sorocotuba, Astúrias e 

Guaiúba (P. perna), todas localizadas no município de Guarujá, litoral do estado 

de São Paulo. 

As espécies estudadas foram os predadores Stramonita haemastoma e 

Trachypollia nodulosa, ambas gastrópodes, e as presas Isognomon bicolor, Perna 

perna e Brachidontes solisianus, os três sendo bivalves. O bivalve nativo 

Brachidontes solisianus é um organismo séssil e filtrador presente em grande 

escala no mediolitoral de costões rochosos (Nalesso, 1988). As marés não foram 

simuladas nesse experimento, mas existiam condições para que os animais 

pudessem escolher entre ficar submerso ou não. Embora abundante em costões 

de toda a costa brasileira (Lópes et al. 2010; Avelar & Narchi, 1984a; Rios, 1995), 

não foi considerado no experimento de predação referência deste estudo. 

Contudo, a partir da observação de campo de predação sobre esta espécie 

nativa, e o baixo encontro de P. perna na classe de tamanho alvo para a 

pesquisa, decidiu-se considerar que a mesma seria uma adequada medida de 

comparação de consumo e preferência alimentar com a espécie invasora. 

O experimento foi conduzido em aquários de plásticos com cerca de 1,5 

litro de água do mar da Praia das Astúrias, enchidos até a metade do recipiente, 

com dimensões de 15x20x10cm e mantidos com compressores de ar. A cada 48 

horas foi realizada a troca completa da água do mar sem simulação da variação 

da maré. A seleção das classes de tamanhos baseou-se nas mesmas do trabalho  

de López et al. 2010. Assim, foi considerado: os predadores T. nodulosa, medindo 

entre 17 a 20mm de comprimento (19,11 ± 1,45mm), S. haemastoma, medindo 

entre 11 a 34mm de comprimento (21,39 ± 7,11mm); e as presas I. bicolor 

medindo entre 10 a 25mm, P. perna entre 9 e 15mm, e B. solisianus, sendo 
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selecionado para o experimento o tamanho médio máximo da população (10mm), 

o que significou excluir os poucos indivíduos recrutas coletados. Os indivíduos 

coletados de I. bicolor foram classificados de acordo com uma faixa de tamanho, 

sendo os menores contendo até 15mm de comprimento, os médios entre 15 a 

20mm e os grandes com mais de 20mm de comprimento. Essa classificação foi 

feita para ajustar a uniformidade no tamanho da oferta de presa, apesar de não 

tenha sido feita no experimento de López e colaboradores (2010). 

O experimento 1 contou com três tratamentos idênticos para cada 

predador: dois de ofertas únicas de presa (Tratamentos 1 e 2) e um de oferta 

mista (Tratamento 3). Cada tratamento conteve três réplicas, totalizando 18 

aquários. Abaixo segue a descrição dos tratamentos: 

 
 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos do experimento. 
 

Tratamento 

1a: Presa I. 

bicolor 

2 indivíduos pequenos (até 

15mm) 1 indivíduo médio (entre 

15-20mm) 

1 indivíduo grande (maior que 

20mm) Predador T. nodulosa 

1 indivíduo (entre 17-20mm) 

Tratamento 

1b: Presa I. 

bicolor 

2 indivíduos pequenos (até 

15mm) 1 indivíduo médio 

(entre 15-20mm) 

1 indivíduo grande (maior que 

20mm) Predador S. haemastoma 

1 indivíduo (entre 11-34mm) 

Tratamento 2a: 

Presa B 

solisianus 

Peso equivalente de I. bicolor 

(±10mm) Predador T. nodulosa 

1 indivíduo (entre 17-20mm) 

Tratamento 

2b: Presa B 

solisianus 

Peso equivalente de I. bicolor 

(±10mm) Predador S. haemastoma 

1 indivíduo (entre 11-34mm) 
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Tratamento 

3a: Presa I. 

bicolor 

2 indivíduos pequenos (até 

15mm) 1 indivíduo médio (entre 

15-20mm) 

1 indivíduo grande (maior que 

20mm) Presa B solisianus 

Peso equivalente de I. bicolor 

(±10mm) Predador T. nodulosa 

1 indivíduo (entre 17-20mm) 

Tratamento 

3b: Presa I. 

bicolor 

2 indivíduos pequenos (até 

15mm) 1 indivíduo médio 

(entre 15-20mm) 

1 indivíduo grande (maior que 

20mm) Presa B solisianus 

Peso equivalente de I. bicolor 

(±10mm) Predador S. haemastoma 

1 indivíduo (entre 11-34mm) 

 
Tratamento (1) continha apenas 4 I. bicolor, sendo eles 2 pequenos (até no 

máximo 15mm), 1 médio (entre 15 e 20mm) e 1 grande (mais de 20mm) para um 

predador; Tratamento (2) continha B. solisianus em peso equivalente de I. bicolor, 

o que normalmente não passava de 10 indivíduos; Tratamento (3) contendo 4 I. 

bicolor e B. solisianus em peso equivalente, seguindo os mesmos parâmetros dos 

Tratamentos (1) e (2). 

Cada aquário foi dividido em três setores, delimitados por uma fita adesiva 

entre eles do lado de fora. As presas eram colocadas agrupadas em um dos 

setores extremos (1 ou 3), no caso do Tratamento 3 ficou um tipo de presa em 

cada lado, e o predador deixado bem no meio do setor 2. Para evitar a fuga dos 

indivíduos, uma tela de proteção presa com elásticos foi colocada em cada um 

dos aquários. 

 

 

Figura 1: Desenho esquemático demonstrando a configuração-base da disposição dos animais no 

aquário. 
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A partir do início do experimento, a cada 2 horas as réplicas foram 

vistoriadas, sendo considerada as seguintes informações: 

a) Predador morreu? 

b) Houve reposição do predador? 

c) Predador se deslocou? 

d) Para qual setor foi o deslocamento? 

e) Predador está submerso? 

f) Houve consumo da presa? 

g) Houve troca da água? 

h) Houve manipulação da presa? 

Essas perguntas deveriam ser respondidas, em sua maioria, com Sim e 

Não. Quando havia o consumo de uma das presas, anotava-se o número de 

indivíduos predados, seu tamanho (se pertinente) e se ocorria a reposição em 

mesmo número de indivíduos consumidos e em igual tamanho. Toda vez que uma 

presa era predada, retirava-se a concha deixada e repunha-se em igual 

quantidade consumida. Este monitoramento, a exceção do consumo de presas, 

permitiu avaliar se a condição a vida e alimentação no aquário era favorável. 

Para o experimento 1, as vistorias foram feitas todos os dias entre 24 de 

março às 16 horas até 31 de março de 2019 às 20 horas, sendo de duas em duas 

horas, das 6 às 22 horas, e de quatro em quatro horas, das 22 às 6 horas. A 

aclimatação dos predadores foi feita sem alimentação durante 5 dias, 

considerando-se 168-192 horas (7-8 dias) para a avaliação da predação. As 

análises desse experimento análise foram feitas por meio de na´slise de variância 

bifatorial, onde os fatores considerados foram predadores e presas. 

O experimento 2 foi conduzido com o predador S. haemastoma e 

realizado com 5 réplicas. Cada réplica possuía um predador (entre 30 a 34mm) e 

as seguintes presas: 3 I. bicolor (2 pequenos de até 15mm e 1 grande com mais 

de 20mm), 3 B. solisianus (cerca de 10mm) e 1 P. perna (entre 9 e 15mm). 

As presas foram misturadas e concentradas em um dos setores extremos 

(setor 1 ou 3), enquanto o predador S. haemastoma foi colocado no centro do 

setor 2. A manutenção do aquário e os horários de vistoria seguiram o mesmo 
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procedimento do experimento 1, a exceção de não haver reposição da presa. 

Decisão que permitiu acompanhar a escolha alimentar do predador. As vistorias 

foram realizadas entre os dias 30 e 31 de março de 2019. A aclimatação dos 

predadores foi feita sem alimentação durante 11 dias e considerou-se 24-36 horas 

(1-1 dia e meio) para a avaliação de predação. 

. 
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3. RESULTADOS 

 
3.1. Experimento 1 

 
 

Quando comparada a intensidade de predação sobre as presas nativas e 

introduzidas, ambos os predadores consumiram preferencialmente a presa 

Brachidontes solisianus (p < 0,05). Embora a análise de variância bifatorial não 

tenha registrado diferença significativa para os predadores (p > 0,05), o predador 

Stramonita haemastoma apresentou uma tendência de consumo de presas 

(voracidade) mais intenso do que Trachypollia nodulosa e uma menor intensidade 

de predação sobre a presa introduzida Isognomon bicolor (gráfico 1, tabela 2). 

Relatou-se que a manipulação dos predadores S. haemastoma e T. 

nodulosa sobre a presa I. bicolor ocorreu por períodos maiores, mais de 24 horas 

para S. haemastoma e 8-10 horas para T. nodulosa até o consumo de fato. Foram 

7 vistorias onde houve a tentativa de manipulação ao I. bicolor por parte de S. 

haemastoma, sendo que em apenas 3 vistorias houve o consumo de fato, e 4 

vistorias que apresentaram tentativas por parte de T. nodulosa, onde em apenas 1 

delas houve a predação. 

 
Experimento 1: Oferta única de presa 

 

 

 
Figura 2: Gráfico de consumo médio (± desvio padrão) de Isognomon bicolor (introduzida) e 

Brachidontes solisianus (nativa) no Experimento 1 - com oferta única de presa. Tratamentos: 1b, 

1a, 2b, 2a , respectivamente. Em um dos casos (oferta de I. bicolor para T. nodulosa) não houve 

desvio padrão. 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

I. bicolor B. solisianus 

M
é

d
ia

 d
e

 p
re

s
a

s
 

c
o

n
s

u
m

id
a

s
 

Presas 

S. haemastoma 

T. nodulosa 



19 
 

 
 

 
Tabela 2: Consumo total de cada réplica de acordo com o tratamento para análise de variância 

bifatorial (fatores predadores e presas). 

Tratamento Predador Presa 
TOTAL 

  consumido  

 T. nodulosa I. bicolor 2 

1a T. nodulosa I. bicolor 2 

 T. nodulosa I. bicolor 2 

 T. nodulosa B. solisianus 3 

2a T. nodulosa B. solisianus 5 

 T. nodulosa B. solisianus 10 

 S. haemastoma I. bicolor 0 

1b S. haemastoma I. bicolor 2 

 S. haemastoma I. bicolor 0 

 S. haemastoma B. solisianus 14 

2b S. haemastoma B. solisianus 15 

 S. haemastoma B. solisianus 40 

 
 

O Gráfico 2 apresenta a média de consumo das presas I. bicolor e B. 

solisianus quando em oferta simultânea, de modo a avaliar diretamente a 

preferência na alimentação. Para estes tratamentos (3a, 3b), não ocorreu o 

consumo de indivíduos da espécie introduzida I. bicolor. É importante destacar 

que a manipulação desta espécie por parte dos predadores se fez presente, 

conforme registrado nas primeiras vistorias. A manipulação durou em média 4-6 

horas, sendo as presas posteriormente abandonadas. 
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Experimento 1: Oferta mista de presa 
 

 

Figura 3: Gráfico de consumo médio (± desvio padrão) de Isognomon bicolor (introduzida) e 

Brachidontes solisianus (nativa) Experimento 1 com oferta mista de presa. Tratamento: 3b, 3a, 

respectivamente. 

 
 
 

3.2. Experimento 2 

 
 

Ambos, B. solisianus e P. perna, podem ser descritos como presas de 

grande interesse de consumo para S. haemastoma. Ao contrário, não houve 

consumo de I. bicolor a nenhum tempo; ainda que durante as vistorias os 

predadores tenham sido vistos em processo de manipulação de indivíduos dessa 

espécie. As manipulações ocorreram por cerca de 4-8 horas (dependendo do 

aquário), e todos os animais foram posteriormente abandonados pelo predador. O 

experimento foi encerrado após o último registro de alimentação (encontro de 

concha vazia durante a vistoria) completar 12 horas. A Tabela 3 apresenta a 

ordem de consumo dos predadores e as cores dizem respeito a diferença de 

espécies de presas. 
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Tabela 3: Consumo (n=5) das presas Isognomon bicolor (introduzida), Perna perna (introdução 

histórica) e Brachidontes solisianus (nativa) pelo predador nativo Stramonita haemastoma. Em 

azul estão as ocorrências de consumo de B. solisianus e em rosa o consumo de P. perna. 
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4. DISCUSSÃO 

 
 

Este estudo demonstra baixa intensidade de predação sobre o bivalve 

introduzido I. bicolor por ambos os predadores nativos analisados (Trachypollia 

nodulosa e Stramonita haemastoma). Além do interesse no consumo por esta 

presa (Isognomon bicolor) ter sido menor do que pela espécie nativa 

(Brachidontes solisianus) e pela espécie de introdução histórica (Perna perna), 

parte da atividade de predação sobre a espécie introduzida resultou de horas de 

esforço por parte do predador seguido de abandono da presa viva e não 

consumida na maior parte das ocorrências de manipulação. O mesmo 

comportamento foi constatado por López e colaboradores (2010), onde o tempo 

de manipulação dos predadores se mostrou maior se tratando da presa I. bicolor, 

resultando no abandono da presa sem que fosse predada. 

A desistência na manipulação ocorre por uma soma de fatores que levam o 

predador a abandonar sua presa. A conformação da concha de Isognomon bicolor 

(introduzida) é diferente da de Perna perna (introdução histórica) e Brachidonte 

solisianus (nativa), sendo que a espécie invasora possui valvas mais espessas  e 

seu corpo macio se encontra localizado na parte inferior de seu invólucro. Esse 

fator morfológico pode diminuir a eficiência da perfuração ou da quebra/abertura 

das conchas pelo predador ou fazer com que ele precise de mais tempo de 

manuseio para conseguir efetuar a predação da presa (Hughes & Dunkin, 1984; 

Hughes & O'Brien, 2001; Morton et al, 2007). 

Outro fator relevante é o tempo de manipulação e o gasto energético. 

Predadores tendem a selecionar presas com maior ganho de energia do que 

perda, isso segundo a teoria do forrageamento ótimo (Shoener, 1987). O valor 

energético varia de acordo com o tamanho da presa. Quando menores, implicam 

em menor custo e tempo de manipulação, mas em consequência seu retorno 

energético também é baixo quando comparado com presas maiores (Krebs & 

Davies, 1996). As presas Isognomon bicolor (introduzida) e Perna perna 

(introdução histórica) possuem semelhante valor calórico, então nesse quesito 

não haveria diferença de escolha por parte dos predadores (López, 2008). 

Durante o estudo, observou-se a preferência pela presa Brachidonte solisianus 

(nativo) mesmo que essa, por estar em uma faixa de tamanho inferior que as 

outras duas presas avaliadas, possua menor valor energético. A abundância da 
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espécie nativa também se mostrou maior em observações de campo durante as 

coletas. 

Considera-se que, além dos fatores tempo de manipulação e valor 

energético, a preferência alimentar dos predadores T. nodulosa e S. haemastoma 

por B. solisianus e P. perna se deu pelo I. bicolor ser uma espécie invasora 

(Domaneschi & Martins 2002) enquanto o B. solisianus e o P. perna já ocupava a 

região fazendo com que os predadores já tivessem o hábito de se alimentar 

desses indivíduos, além de as presas P. perna e B. solisianus serem mais 

abundantes (Trovant et al. 2013; Fernandes, 2008). Em campo foi possível notar  

a maior presença de B. solisianus (nativa) em relação a I. bicolor (introduzida). A 

espécie invasora não tem sido bem sucedida em colonizar e se estabilizar em 

substrato nu, aparecendo apenas em estados tardios na sucessão ecológica do 

habitat entremarés e na fase de recrutamento em substratos complexos (Rocha, 

2002). 

O estudo de Ingham & Zischke (1977) mostra que o bivalve I. bicolor e o 

predador S. haemastoma possuem relação evolutiva de predação no  Caribe, 

onde ambos são nativos. No Brasil, o I. bicolor é uma espécie invasora (Rocha et 

al. 2013), não possuindo relação de predação evolutiva com S. haemastoma. 

Predadores nativos podem optar ou preferir consumir espécies novas desde que 

não seja necessário alterar suas técnicas de predação, mas se os predadores 

locais se deparam com uma nova presa potencial mais difícil de manipular, o 

tempo necessário para o predador se adaptar e incorporar a presa em sua dieta 

se torna maior (Rilov et al, 2002). Os predadores considerados neste estudo, S. 

haemastoma e T. nodulosa, são abundantes em costões rochosos ao longo do 

litoral brasileiro (Rios, 1994; Magalhães & Coutinho, 1995; López, 2003), fazendo 

com que sejam os principais predadores móveis com mais restrição à região 

entremarés (Dayton, 1973). 

A predação pode acarretar em aumento na riqueza de espécies tendo em 

vista que o predador controla a dominância de sua presa e também é um 

importante fator que regula a estruturação de comunidades existentes em costões 

rochosos (Peroni & Hernández, 2011). Esse processo de regulação da 

abundância de espécies pela comunidade é denominado controle top-down, onde 

o predador controla a abundância de sua presa (Hairston et al. 1960). Esse 
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mecanismo de controle é capaz de variar em razão das condições físicas 

ambientais, indo desde a capacidade da presa em se esconder de acordo com os 

aspectos geomorfológicos, até o nível de acesso e capacidade de predação o 

predador tem sobre a presa, além da intensidade de estresse ambiental ao qual 

os organismos estão submetidos (Connell, 1975; Menge & Sutherland, 1976). 

Este estudo avaliou se a predação poderia ser uma forma de controle top- 

down da população de I. bicolor em fase de recuperação populacional após seu 

declínio. Em análise, constatou-se que apesar dos predadores S. haemastoma e 

T. nodulosa terem tido acesso facilitado à presa I. bicolor (introduzida), não houve 

preferência inicial pela espécie invasora mesmo quando ela era a única opção de 

alimentação disponível após um longo período de jejum, tempo esse que pode 

acarretar em enfraquecimento do predador fazendo com que ele não opte por 

consumir uma presa que demandará maior gasto energético (Krebs & Davies, 

1996). 

A partir deste experimento foi possível concluir que os gastrópodes S. 

haemastoma e T. nodulosa não são responsáveis pela regulação top-down da 

espécie I. bicolor, tendo em vista que se essa presa fosse de preferência dos 

predadores seu consumo teria sido maior diante a facilidade de acesso, o que não 

ocorreu no presente trabalho. O declínio da população de I. bicolor não aparenta 

relação com a predação por parte dos gastrópodes avaliados, ainda que se faça 

necessário aumentar o conjunto de dados para considerações mais robustas. 
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