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RESUMO O presente estudo tem como objetivo
caracterizar a conquiliometria de quatro espécies de
moluscos gastrópodes neritídeos (Nerita tessellata,
Nerita fulgurans, Nerita versicolor e Nerita
peloronta), coletados na Praia de Accra, Ilha de
Barbados. Para a caracterização do padrão
conquiliométrico dos neritídeos, primeiramente
mensurou-se as medidas externas (comprimento total,
largura e altura da concha) e as medidas de
comprimento e largura da abertura da concha,
classificando a alometria das relações morfométricas
efetuadas. Os resultados aqui apresentados indicam
que os neritídeos utilizados neste estudo possuem a
morfometria significantemente correlacionadas, com
alometria classificada por “negativa”. Além disso,
indica a medidas da altura e o comprimento da
abertura determinantes da distinção morfológica entre
N. fulgurans e as demais espécies de neritídeos
utilizados.

ABSTRACT The present study aims to characterize
the conquiliometry of four species of neritid
gastropod molluscs (Nerita tessellata, Nerita
fulgurans, Nerita versicolor and Nerita peloronta),
collected at Accra Beach, Barbados Island. For the
characterization of the neritid conquiliometric pattern,
the external measures (total length, width and height
of the shell) and the measures of length and width of
the shell opening were first measured, classifying the
allometry of the morphometric relationships
performed. The results presented here indicate that
the neritids used in this study have morphometry
significantly correlated, with allometry classified as
"negative". Furthermore, it indicates the height and
length measurements of the opening that determine
the morphological distinction between N. fulgurans
and the other species of neritids used.
Key words: Mollusks. Neritidae. Morphometry
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Gastrópodes da Família Neritidae Rafinesque, 1815 possuem conchas geralmente com espirais
baixas e aberturas em formato semilunar (Costa et al., 2001; Eichhorst, 2016), são moluscos que
possuem vários padrões de coloração em sua concha (Tan & Clements, 2008; Eichhorst, 2016). A
existência do padrão variado dificulta a taxonomia, principalmente naquelas que vivem em
simpatria (Blanco et al., 2014), o que acarretou nas distintas estimativas na literatura acerca do
número de espécies de neritídeos (Susintowati et al., 2018).
Indexadores: Sumários (www.sumarios.org) - Diretórios: Diadorim (Diadorim.ibict.br), Latindex (www.latindex.org)
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Os gastrópodes dessa família são distribuídos em regiões tropicais e subtropicais, sendo
encontrados em abundância na área entremarés, tanto em águas salobras, quanto em água doce e,
em alguns casos, em terra firme (Flores & Cacéres, 1973; Rios, 2009). São moluscos herbívoros
que vivem em grupos e se alimentam de microalgas à noite (hábitos noturnos) (Flores, 1964). As
fêmeas colocam ovos em pequenas cápsulas cupuliformes, com tamanho de aproximadamente 4
mm, que crescem sobre rochas, sendo a fertilização interna (espermatóforos) (Prado, 1998). A
capacidade de armazenar água no interior da concha permite que os neritídeos resistam a longos
períodos fora d’água (p.ex., durante o ciclo de maré), evitando assim a dessecação (Prado, 1998).
Na literatura cientifica não há registros quanto a utilização dos neritídeos na alimentação, mas
são constantemente utilizados na confecção de zooartesanato (Farias & Rocha-Barreira, 2007;
Barros & Chagas, 2019). Os estudos com gastrópodes neritídeos na zona litorânea do Oceano
Atlântico Leste baseiam-se em análise filogenética (Barroso et al., 2020)
Recentemente Susintowati et al. (2018) propuseram a taxonomia de neritídeos por meio de
características morfométricas da concha e do opérculo desses gastrópodes, inferindo uma equação
específica para cada espécie com base na respectiva morfometria. Desde modo, verifica-se a
importância das características morfométricas, sendo assim, o conhecimento das relações
morfométricas de gastrópodes é essencial para subsidiar estudos como o mencionado acima.
Partindo do exposto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar a conquiliometria de quatro
espécies de neritídeos, coletados na Praia de Accra, Ilha de Barbados, Oceano Atlântico Norte.
Os gastrópodes neritídeos utilizados neste estudo foram amostrados, manualmente, na praia de
Accra (13° 4'24,85 "N, 59° 35'23,69" W), situada ao sul da ilha de Barbados (Figura 1A), em uma
área de 100 m2, durante a maré baixa, em setembro de 2015. Ressalta-se que no local de
amostragem predomina-se grandes rochas, que servem de abrigo e proteção aos gastrópodes
(Chagas et al., 2020).
Ao todo utilizou-se 314 gastrópodes, correspondentes a quatro espécies de neritídeos: Nerita
tessellata Gmelin, 1791, Nerita fulgurans Gmelin, 1791, Nerita versicolor Gmelin, 1791 e Nerita
peloronta Linnaeus, 1758 (Figura 1B). Espécimes dos gastrópodes utilizados no presente estudo
estão depositados na Coleção Malacológica do Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural
da Amazônia (MZUFRA).

Figura 1. (A) - Localização de Praia de Accra (), na Ilha de Barbados, Mar do Caribe, Oceano Atlântico Norte. (B)
– Vista superior e inferior dos gastrópodes neritídeos: Nerita fulgurans (a), Nerita peloronta (b), Nerita versicolor (c),
Nerita tessellata (d). Fonte: (Chagas et al., 2020)

Para a caracterização do padrão conquiliométrico dos neritídeos, primeiramente mensurou-se as
medidas externas (comprimento total, largura e altura da concha) e as medidas de comprimento e
largura da abertura da concha, segundo Abdou et al. (2017), determinadas com o uso de um
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paquímetro digital (TESA Data-Direct, precisão de 0,01 mm). Posteriormente, para descrever os
aspectos morfométricos das espécies, utilizou-se equações lineares (
) para relacionar
as medidas externas entre si e entre as medidas da abertura da concha, conforme Gaspar et al.
(2001).
Paralelamente, a significância das relações, através do coeficiente de correlação de Pearson (r),
foi testada por um teste t-Student, sendo os coeficientes linear (a) e angular (b) estimados pelo
método dos mínimos quadrados. Além disso, classificou-se as alometrias das equações em
negativa quando b < 1, positiva quando b > 1 e isométrica quando b = 1. Todas as análises foram
realizadas a um nível de significância de 95 % (α = 0,05), utilizando o software PAleontological
STatistics – PAST, versão 4.0 (Hammer, 2020).
As medidas morfométricas dos neritídeos utilizados neste estudo é indicada na tabela 1.
Destaca-se que as diferenças nas quantidades amostradas de cada espécie foram minimizadas pela
utilização das razões morfométricas utilizando a média das medidas por classe de tamanho. Além
disso, é possível ter acesso aos dados brutos na plataforma Data Publisher for Earth &
Environmental Science – PANGAEA. As quatro espécies analisadas tiveram representantes das
três categorias de desenvolvimento com base no comprimento da concha: juvenil (<5 mm), jovem
(5-10 mm) e adulto (>10 mm) (Dangeubun & Uneputty, 2005)
Os resultados das relações morfométricas realizadas inferem que todas as medidas
morfométricas das quatro espécies são altamente correlacionadas (r >0,7; p < 0,001). A elevada
correlação morfométrica aqui apresentados são semelhantes aos encontrados por Echem (2017), ao
caracterizar as relações entre a biomassa e a morfometria do neritídeo Nerita albicilla Linnaeus,
1758.
A caracterização alométrica indica grande parte das relações como “negativa”, destacando
apenas três relações com alometria positiva e uma como isométrica. As relações classificadas por
alometria positiva são aquelas entre as medidas da altura e o comprimento da abertura da concha
dos neritídeos, sendo apenas N. fulgurans com alometria classificada por negativa. Tal resultado
infere que essas medidas morfométricas indicam uma possível diferença morfológica entre N.
fulgurans e as demais espécies
Tabela 1. Dados morfométricos da concha de quatro espécies de gastrópodes neritídeos da praia de Accra, ilha de
Barbados. Legenda: número de indivíduos (N), comprimento (C), largura (L), altura (A), comprimento de abertura
(Ca), largura de abertura (La) e citação referente ao conjunto de dados na plataforma digital Data Publisher for Earth
& Environmental Science - Pangea (www.pangaea.de/). Dados morfométricos: média ± DP (mm).
Espécie
Nerita fulgurans
N. peloronta
N. tessellata
N. versicolor

N
66
16
212
20

C
12,6±2,8
17,8±4,8
14,0±2,7
14,4±2,1

L
10,5±2,0
14,4±3,7
11,6±2,1
12,8±2,1

A
6,8±1,4
9,8±2,5
7,9±1,4
8,4±1,2

Ca
9,2±1,6
14,5±3,9
10,2±2,4
11,6±1,8

La
4,8±1,1
6,7±1,9
4,7±0,9
4.4±0,7

PANGAEA
Chagas et al. (2019a)
Chagas et al. (2019b)
Chagas et al. (2019c)
Chagas et al. (2019d)

A morfologia dos gastrópodes é influenciada diretamente pelo habitat e de modo distinto entre
as espécies (Chiu et al., 2002), sendo esta condição causadora de um efeito significativo no
tamanho da concha (Haumahu & Uneputty, 2018). A elevada correlação entre as medidas
conquiliométricas é comum entre os moluscos gastrópodes (Chiu et al., 2002; Chagas et al., 2018;
Doyle et al., 2018; Barros et al., 2020; Santos et al., 2020).
Haumahu & Uneputty (2018) verificaram que os aspectos morfométricos possibilitam a
distinção taxonomia das dez espécies de neritídeos utilizados em seu estudo. Com isso,
recomenda-se a utilização desta metodologia, aliada a outros instrumentos, tais como Indicador de
Estabilização da Forma (IEF) da concha (Gil et al., 2007), podem ser utilizados para auxiliar
significativamente a taxonomia. O uso do IEF, proposto inicialmente para moluscos bivalves,
também se apresenta eficaz na caracterização conquiliométrica de gastrópodes (Chagas et al.,
2018; Barros et al., 2020).
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Tabela 2. Relações morfométricas entre as medidas externas da concha de quatro espécies de gastrópodes neritídeos
da praia de Accra, ilha de Barbados. Legenda: comprimento (C), largura (L), altura (A), comprimento de abertura
(Ca), largura de abertura (La), significância p<0,001 (**).
Espécie

Nerita fulgurans

Nerita peloronta

Nerita tessellata

Nerita versicolor

Relação

Equação

R²

r

p

Alometria

CxL

y = 0,6983x + 1,6839

0.93

0.96

**

negativa

CxA

y = 0,5087x + 0,4464

0.98

0.99

**

negativa

LxA

y = 0,6764x - 0,2344

0.91

0.95

**

negativa

C x Ca

y = 0,4433x + 3,618

0.59

0.77

**

negativa

C x La

y = 0.3773x + 0.0875

0.82

0.91

**

negativa

L x Ca

y = 0,6364x + 2,5332

0.64

0.80

**

negativa

L x La

y = 0,4993x - 0,3928

0.76

0.87

**

negativa

A x Ca

y = 0,8623x + 3,2913

0.59

0.77

**

negativa

A x La

y = 0,5914x - 0,6039

0.67

0.82

**

negativa

CxL

y = 0.7643x + 0.7844

0.97

0.98

**

negativa

CxA

y = 0.5257x + 0.4479

0.98

0.99

**

negativa

LxA

y = 0.6683x + 0.1882

0.95

0.97

**

negativa

C x Ca

y = 0.8154x + 0.0385

0.98

0.99

**

negativa

C x La

y = 0.3778x - 0.0505

0.90

0.95

**

negativa

L x Ca

y = 1.048x - 0.5286

0.98

0.99

**

isométrica

L x La

y = 0.4764x - 0.1818

0.86

0.93

**

negativa

A x Ca

y = 1.5253x - 0.4056

0.97

0.98

**

positiva

A x La

y = 0.4764x - 0.1818

0.85

0.92

**

negativa

CxL

y = 0.7354x + 1.3535

0.91

0.95

**

negativa

CxA

y = 0.5262x + 0.5897

0.97

0.98

**

negativa

LxA

y = 0.6582x + 0.2869

0.90

0.95

**

negativa

C x Ca

y = 0.7919x - 0.8106

0.78

0.88

**

negativa

C x La

y = 0.2868x + 0.7308

0.80

0.89

**

negativa

L x Ca

y = 0.9714x - 1.0437

0.69

0.83

**

negativa

L x La

y = 0.3696x + 0.4392

0.79

0.89

**

negativa

A x Ca

y = 1.4889x - 1.5706

0.78

0.88

**

positiva

A x La

y = 0.5355x + 0.4849

0.79

0.89

**

negativa

CxL

y = 0.9833x - 1.3804

0.93

0.96

**

negativa

CxA

y = 0.5507x + 0.4459

0.95

0.97

**

negativa

LxA

y = 0.5212x + 1.7175

0.88

0.94

**

negativa

C x Ca

y = 0.8375x - 0.5052

0.93

0.96

**

negativa

C x La

y = 0.275x + 0.4355

0.60

0.77

**

negativa

L x Ca

y = 0.8203x + 1.0726

0.93

0.96

**

negativa

L x La

y = 0.2651x + 1.0082

0.58

0.76

**

negativa

A x Ca

y = 1.4074x - 0.2318

0.84

0.92

**

positiva

A x La

y = 0.4909x + 0.284

0.61

0.78

**

negativa

Os resultados aqui apresentados indicam que os neritídeos utilizados apresentam morfometria
altamente correlacionadas, com alometria classificada por “negativa”. Além disso, indica a
medidas da altura e o comprimento da abertura determinantes da distinção morfológica entre N.
fulgurans e as demais espécies de neritídeos utilizados.
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