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INTRODUÇÃO

Conchas são estruturas produzidas pelos animais 
do filo Mollusca que chamam atenção por 
suas formas e cores peculiares. Essa estrutura 
é secretada por muitas espécies desse filo e 
funciona como proteção e sustentação do corpo 
desses animais. Os Arcidae são moluscos bivalves 
filtradores, dióicos encontrados em ambientes 
marinhos de oceanos tropicais, desde a zona 
intermareal ao mar profundo (Francisco, 2015). 
No mundo são conhecidas mais de 250 espécies 
distribuídas em 31 gêneros, enquanto que no Brasil 
existem 36 espécies e oito gêneros, sendo 14 delas 
fósseis. Na Baía de Sepetiba são encontradas seis 
espécies da família Arcidae (Coelho & Campos, 
1975). Apresentam conchas sólidas de formato 
trapezoidal a circular, externamente ornamentada 
e envolvida com forte perióstraco (Francisco, 
2015). Sendo assim o objetivo deste trabalho é 
realizar um levantamento conquiológico em praias 
da Ilha da Marambaia, verificando as espécies 
mais freqüentes das conchas da família Arcidae.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas coletadas quantitativas em 
onze praias, de modo que fossem coletadas em 
três linhas imaginárias ao longo do prisma praial 
emerso: uma na face da praia e as outras duas 
na pós-praia (berma anterior e berma posterior), 
totalizando uma média de 20 km de extensão. As 
conchas foram coletadas e adicionadas em sacolas 
para posterior identificação, análise e contagem. 
No laboratório, as conchas foram lavadas em 
água corrente para retirar resíduos de areia e 
posteriormente os espécimes foram identificados 
com o auxilio do catálogo disponível no site 
Conquilogistas do Brasil (CdB) e do guia de Thomé 
et al. (2004). Em seguida, foram fotografadas 

para a criação de um futuro catálogo de conchas 
presentes na região da Ilha da Marambaia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 224 conchas foi coletado, distribuídos 
em três gêneros, com uma espécie cada: Anadara 
notabilis (Roding, 1798), se destacou sendo 
espécie mais coletada com 165 exemplares, 
seguida por Scapharca chemnitzii (Philippi, 1851), 
com 36 exemplares e Lunarca ovalis (Bruguière, 
1789), com 23 exemplares. Exemplares de 
Arcidae foram encontrados em dez das 11 praias 
amostradas, sendo a praia da Pescaria Velha com 
a maior abundância (n = 108) e riqueza (r = 3), 
seguida pela Praia da Armação (n = 38 e r = 2) e 
Praia do Sítio (n = 27 e r = 2). Na Praia do Cadim, 
nenhuma concha de Arcidae foi encontrada no 
período coletado. No Brasil, a família Arcidae é 
representada por 22 espécies distribuídas em dez 
gêneros (Francisco, 2015). Anadara notabilis 
pode ser encontrada em todo o litoral brasileiro, 
ocorrendo em águas rasas e protegidas por 
recifes; caracteriza-se conquiologicamente pela 
presença da aurícula na região dorsal posterior 
(Francisco, 2015). Scapharca chemnitizii também 
é uma espécie amplamente distribuída pelo 
litoral brasileiro, em praias de fundo arenoso, 
entretanto em áreas mais profundas (14-25 m). 
Lunarca ovalis se distribui por todo Oceano 
Atlântico Ocidental Tropical e Temperado, 
em ambientes costeiros rasos dominados por 
sedimentos arenosos e embaixo de rochas; essa 
espécie tem como característica o padrão circular 
(Francisco, 2015). Registros pretéritos indicam 
a ocorrência de A. notabilis, S. chemnitizii e L. 
ovalis na Baía de Sepetiba (Coelho & Campos, 
1975) e na Baía de Ilha Grande (Santos et al. 
2007). Souza et al. (2010) também encontrou 
registros destas três espécies em diversos sítios 
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de sambaquis depositados na costa do Estado do 
Rio de Janeiro. Entretanto, apenas A. notabilis 
foi encontrada em sambaquis da Baía de Ilha 
Grande. Apenas L. ovalis possui registro para a 
restinga da Marambaia, sendo as demais espécies 
registradas para as praias de Sahy (A. notabilis) 
e D. Luzia (S. chemnitizii) (Coelho & Campos, 
1975). As espécies previamente registradas para 
a Baía de de Sepetiba, Arca umbonata Lamarck, 
1819, Cucullaearca candida (Helbling,1779) 
e Scapharca brasiliana (Lamarck, 1819), não 
foram encontradas no presente estudo. Apesar de 
ser uma família com uma cosmopolita, poucos 
estudos são realizados e há muita discordância 
sobre a taxonomia do grupo (Francisco, 2015) 
destaca a escassez de trabalhos regionais, sendo 
este o primeiro estudo na Ilha da Marambaia.

CONCLUSÃO

Apesar de muito abundante por todo o litoral 
brasileiro, espécies de Arcidae ainda são poucos 
estudadas. As espécies amostradas no presente 
estudo complementam informações de possíveis 
ocorrências desses moluscos na Baía de Sepetiba. 
Entretanto, como apenas estudaram-se as conchas 
encontradas nas praias, não é possível afirmar 
dados populacionais das espécies.
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