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Ocupação estereotipada de conchas de gastrópodes marinhos por paguros 

Dardanus spp. (Anomura: Diogenidae) na Plataforma Norte do Brasil 
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Resumo 

Paguroidae é uma superfamília de crustáceos decápodes da infraordem Anomura que inclui as 

espécies popularmente conhecidas como caranguejos-eremitas, ermitões e paguros. Estão descritas 

1100 espécies de Paguroidae distribuídas em 120 gêneros, a maioria é marinha, mas existem 

representantes em estuários, água doce e terrestres. Estes animais apresentam pléon mole e vivem em 

conchas de gastrópodes para proteger seu corpo, é importante avaliar a diversidade de conchas que 

estes animais ocupam devido a disponibilidade das mesmas estar sendo afetada em muitos 

ambientes.pela coleta das conchas Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar as especies de 

gastropodes utilizados pelos paguros e verificar a existência de ocupação estereotipada das conchas 

de gastrópodes pelos paguros Dardanus venosus e  Dardanus fucosus. A identificação das conchas 

dos gastropodes foi realizada utilizando literatura especifica e, para a analise da ocupação 

estereotipada das conchas utilizou-se o Método de Classificação Multinormal de Espécies (CLAM), 

dividindo-os em quatro grupos com base em sua frequência de ocorrência de ocupação, com um 

limiar de especialização de 60%. Os grupos foram: (i) ocupações de concha preferencialmente por D. 

venosus; (ii) ocupações de concha preferencialmente por D. fucosus (iii) ocupações pelas duas 

espécies (generalistas); e (iv) baixa ocorrência de ocupação a ser atribuído a qualquer uma das duas 

espécies de paguros. As análises foram realizadas utilizando o software R, a um nível de significância 

de 95%. Das oito conchas de gastrópodes marinhos, o CLAM identificou três (37,5%) com baixa 

ocorrência Cingulotereba pretiosa, Naticarius canrena e Marsupinas bufo para atribuir como 

preferência na ocupação por D. venosus ou D. fucosus, sendo as demais espécies Charonia averigata, 

Fusinus ansatus, Chiroceus virgineus, Turbinella laevigata, Tonna galea (62,5%) como generalistas, 

ou seja, sendo ocupadas por qualquer uma das duas espécies de paguros. Ressalta-se que não houve 

uma concha especializada por nenhum dos dois paguros. Deste modo, conclui-se que não há diferença 

na seletividade de conchas por paguros Dardanus spp. na costa norte do Brasil, no entanto, a literatura 

científica cita que a escolha da concha pelos paguros está relacionada, principalmente, a 

disponibilidade e "tamanho ideal" de conchas para a ocupação. 
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