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Segundo a obra de Brusca e Brusca, o Filo Mollusca constitui um dos maiores
filos de invertebrados existentes, tanto em abundância quanto em diversidade.
Estima-se que existem aproximadamente 93.000 espécies de moluscos vivos e
70.000 fósseis existentes no mundo, ficando apenas atrás dos artrópodes, que
possuem cerca de 1.097.289 espécies vivas descritas. Acredita-se que em
regiões pouco estudadas existam várias espécies a serem identificadas. Os
moluscos são de grande importância no ambiente marinho, na formação da
sedimentação em substratos moles, e produção de edificações mistas com
algas

calcárias.

Para

melhor

conhecimento

sobre

a

diversidade

da

malacofauna presente na plataforma continental do litoral Norte do RS,
especificamente no Balneário de Marina-Maristela no município de Xangri-lá,
propomos este estudo, que visa realizar um inventário dos moluscos
gastrópodes e bivalves ocorrentes na área. A literatura descreve a área de
estudo como uma região de micro-marés, com ondas e sedimentos arenosos
unimodais de tamanho fino, com predomínio de 95% da composição quartzosa.
Foram realizadas coletas semanais com período inicial em 25 de Junho de
2016, finalizando na última semana de agosto do mesmo ano, totalizando 10
coletas. Cada coleta teve duração de 3 horas. Foram selecionadas conchas de
moluscos que estavam em bom estado de conservação, para facilitar a
identificação. Os exemplares de gastrópodes coletados foram analisados de
forma quali-quantitativa, já os bivalves foram analisados qualitativamente. Os
indivíduos coletados foram triados e identificados no laboratório de microscopia
II do Centro Universitário Cenecista de Osório. Todos os exemplares coletados
estavam desprovidos de partes moles, ou seja, mortos e com seus órgãos
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internos já decompostos. Desta forma, não foi sacrificado nenhum animal para
o desenvolvimento deste trabalho. A literatura especializada propõe a utilização
de conchas desprovidas de partes moles, pois seu bom estado de conservação
minimiza a possibilidade de erros de identificação. As amostras biológicas ao
longo do Balneário foram estudadas de forma sistemática objetivando
reconhecer os gêneros e famílias e sempre que possível chegar ao nível de
espécie.

Foram

consultados

diversos

autores

especializados

para

a

identificação dos exemplares. Uma análise prévia permitiu identificar os
seguintes gêneros: Adelomellon, Olivancillaria, Tivella, Phallium, Zidona,
Amiantis e Fissurella, porém existem outros exemplares a serem identificados.
Neste estudo nos referimos aos exemplares não identificados como
morfoespécies. Os exemplares amostrados estão em fase de identificação, e
acredita-se que a lista de espécies encontradas na área possa ser aumentada
conforme os espécimes vão sendo identificados, visto que existem várias
morfoespécies a serem descritas. Espera-se através deste estudo conhecer os
principais gastrópodes e bivalves que ocorrem no litoral norte, e com isso
incentivar estudos relacionados a este filo de grande importância no ambiente
marinho. Por exemplo, este estudo poderá contribuir para a conservação da
malacofauna da região na medida em que sejam encontradas eventuais
espécies ameaçadas de extinção ou bioindicadoras de locais preservados.
Também contribuirá no caso de serem encontradas espécies exóticas com
potencial invasor.
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