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IntroduçãoIntrodução

Mecanismos de percepção:Mecanismos de percepção:
Visão, fotorreceptor, sonar, quimiorreceptor... 

Habitats terrestres, aquáticos e aéreo

Obtenção de recursos

Otimização  na procura



Ermitão Clibanarius vittatus (Crustacea: Anomura)

Possuem abdomem  mole

Conchas de saquaritá Stramonita haemastoma (Gartropoda)

Defesa

D t itíDetritívoro



Saquaritá (S. haemastoma)

AAves

Recurso disponível para o ermitãoRecurso disponível para o ermitão



PerguntaPergunta
Os ermitões são capazes de perceber uma nova 

h d S h t i d h i ?concha de S. haemastoma por meio do cheiro?



PremissasPremissas

Crescimento do crustáceo associado a troca de 
concha (concha sub-ótima).

Recurso escasso (conchas)

Maior aptidão para achar uma conchaMaior aptidão para achar uma concha

Como?????Como?????



HipóteseHipótese

Os ermitões são capazes de reconhecer os p
estímulos químicos liberados por S. haemastoma 
recém morta.



PrevisãoPrevisão

O ermitão tem a capacidade de captar estímulos p p
químicos das Stramonita morta

Caminhar em direçãoCaminhar em direção

Menor tempo





Extrato de Stramonita
Bandeja
30 ermitões com concha
U h t t tUma concha com extrato e outra sem
Conchas do mesmo tamanho
Limite de 10 minLimite de 10 min 



ResultadosResultados

Com estímulo Sem estímuloCom estímulo Sem estímulo

N % N %

Direção 18 60 12 40Direção 18 60 12 40

Arena 14 48 15 52

Contato 13 45 16 55



Entrar na Arena
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Tocar na concha
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DiscussãoDiscussão

Hipótese não corroboraramp

Estresse de manipulação e materiais plásticos

Mesmo em condições naturais ele pode não 
querer trocar de conchaquerer trocar de concha

Colocar em concha menor para criar indisposiçãoColocar em concha menor para criar indisposição 
e repetir o experimento




