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Situada no litoral norte de Santa Catarina, a Baía da Babitonga totaliza uma área 

de 130 km² e possui em seu entorno as cidades de Joinville e São Francisco do Sul. A 

baía pode ser dividida em três setores, sendo um deles compreendido pela baía 

propriamente dita (Setor Principal) e os outros dois por um canal que segue ao Norte 

(Setor Palmital) e outro ao Sul (Setor Linguado). Trata-se da maior área de manguezal 

existente em Santa Catarina, onde se concentra 75% do total desse ecossistema no estado, 

sendo o Norte a maior e mais exuberante área de manguezal. Manguezal é um ecossistema 

presente em regiões tropicais e subtropicais caracterizados pela transição entre o ambiente 

marinho e terrestre e se classifica de acordo com a influência das marés. A alta salinidade 

a que está exposto e a pouca oxigenação de seu solo, tornam este ecossistema particular. 

Isso exige desses ambientes um alto grau de especialização de sua flora, reduzindo a 

diversidade vegetal a algumas espécies altamente adaptadas às suas condições e, 

consequentemente, também reduz a diversidade animal. Os moluscos constituem um 

importante grupo faunístico para o bentos em geral, ocorrendo em muitos ambientes 

sedimentares de forma expressiva tanto em termos de abundância quanto em riqueza de 

espécies. Fazem parte da dieta de muitos vertebrados e invertebrados, desempenhando 

um importante papel ecológico. 

O objetivo do presente estudo foi analisar a densidade e riqueza da malacofauna 

em manguezais da Baía da Babitonga/SC. Para tanto, foram realizadas coletas sazonais 

nos meses de janeiro (verão), junho (outono), agosto (inverno) e novembro (primavera) 

em 8 manguezais ao longo de toda a Baía da Babitonga: Ponto 1: Rio Monte Trigo, Ponto 

2: Rio Jaguaruna, Ponto 3: Praia do Lixo, Ponto 4: Rio Morretes, Ponto 5: Rio Fátima, 

Ponto 6: Rio Velho, Ponto 7: Rio Paxanduva e Ponto 8: Rio Palmital. Em cada ponto 

foram considerados três níveis de variação diária de maré (infralitoral, mesolitoral e 

supralitoral), considerados como estratos, nos quais foram retiradas cinco amostras em 

cada um dos estratos, totalizando 120 amostras por estação. O amostrador utilizado foi 

um core de PVC de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura com um volume de 1.570 cm³. 

Para identificação das espécies, os moluscos foram analisados com auxílio de 
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estereomicroscópio a partir de características morfológicas das conchas, como a presença 

ou ausência de dentes, formato, coloração e comprimento da concha em relação à altura, 

junto a referências especializadas (http://www.conchasbrasil.org.br/). 

Foi encontrado um total de 9 espécies, sendo os bivalves Macoma constricta, 

Mytella charruana, Anomalocardia brasiliana, Crassostrea sp., Tagelus sp., Tellina sp., 

Protothaca sp., e duas espécies de gastrópodes, Cerithium sp. e Neritina virgínea. As 

estações de outono e inverno apresentaram maior riqueza com 8 das 9 espécies, marcadas 

pela ausência dos bivalves Protothaca sp. e A. brasiliana, em cada uma das respectivas 

estações. Verão e primavera apresentaram riqueza mais baixa, com 5 espécies cada, e 

menor densidade total de moluscos. Na amostragem de verão, o infralitoral do Ponto 6 

apresentou maior densidade de moluscos, com 152,86 ind/m², seguido do mesolitoral do 

Ponto 7, com 101,91 ind/m². Nos Pontos 4 e 8 nenhum espécime foi encontrado. A zona 

com menor densidade foi o supralitoral, com 50,95 ind/m² encontrados todos no Ponto 3, 

enquanto meso e infralitoral totalizaram 254,77 ind/m² cada um. No outono foi registrada 

a maior densidade ao longo do ano no infralitoral do Ponto 4, com 4229,29 ind/m², 

caracterizando um “boom” do bivalve M. charruana. Nos demais estratos do Ponto 4 não 

foram encontrados moluscos nas amostras coletadas. O Ponto 2 apresentou a segunda 

maior densidade com 229,29 ind/m². Neste período as amostras do Ponto 8 não foram 

contabilizadas devido a problemas para coleta das amostras. No inverno, o supralitoral 

não apresentou nenhum espécime em todos os 8 pontos. O Ponto 7 apresentou maior 

densidade tanto no infra quanto no supralitoral, com 331,21 ind/m² em ambos estratos. O 

Ponto 8 apresentou menor densidade, com apenas 25,47 ind/m². O inverno foi a única 

estação que apresentou espécimes em todos os pontos. Na primavera, a menor densidade 

se deu no Ponto 3, onde nenhum espécime foi encontrado. O Ponto 7 apresentou maior 

densidade com um total de 356,68 ind/m², os quais 254,77 ind/m² foram encontrados no 

mesolitoral. 

 Pode-se observar então que há um padrão de densidade entre os estratos, no qual 

o supralitoral, que recebe menor influência da água registrou a menor densidade com 

apenas 611,46 ind/m² contabilizados. Enquanto o mesolitoral, como uma zona de 

transição, apresentou densidade regular, com 1910,82 ind/m² e o infralitoral, com 

cobertura constante de água apresentou a maior densidade, com 5248,4 ind/m². A 

densidade também apresentou aumento em relação às estações mais frias, sendo a maior 

densidade apresentada no outono (4713,37 ind/m²), seguida do inverno com 1554,14 

ind/m². Nas estações quentes a densidade tendeu a diminuir, na primavera foram 

registrados 942,67 ind/m² e no verão 560,5 ind/m². Para uma interpretação mais 

aprofundada a respeito das variações de densidade e riqueza de moluscos entre os pontos, 

estratos e sazonalidade nas áreas estudas ainda são necessárias mais análises, juntamente 

com os parâmetros físicos químicos para esses ambientes.  
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