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Editorial

C

este número da Portugala completa-se um ciclo
de cinco anos de edições regulares da newsletter do
Instituto Português de Malacologia. No decorrer deste
tempo esta publicação tem se esforçado por manter unida
a comunidade malacológica portuguesa, dando a conhecer
o trabalho de investigação que por cá se faz, a produção científica nacional,
bem como os principais eventos nacionais e internacionais na área da
Malacologia. Neste número, pela primeira vez, publicamos um artigo em
Inglês e temos um segundo já submetido para o próximo número. Será
isto, um sinal da penetração na nossa newsletter na comunidade
internacional? Talvez. Seguramente, vai nos levar a reflectir sobre a
natureza futura da publicação. Mantê-la tal e qual, ou dar-lhe um
rumo mais técnico? Possivelmente, após este ciclo de cinco anos seja tempo
de repensar o rumo a seguir. Acima de tudo a publicação deve responder
às aspirações e necessidades dos associados do IPM sendo por isso uma
responsabilidade de todos e não somente da Direcção decidir e participar
numa potencial mudança. Sugestões são bem vindas!
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C

hegou finalmente o Congresso Português
de Malacologia 2007. Durante os
trabalhos teremos oportunidade de
ver o que por cá se vai fazendo em
termos de malacologia. Algumas das
apresentações são já fruto de colaborações iniciadas no congresso anterior.
De facto,
são escassas as vezes
em que nos
podemos
dedicar
por GONÇALO CALADO
na íntegra
Presidente da Direcção
à malacologia durante tanto tempo de seguida, pelo que
deveremos aproveitá-las ao máximo.
É esta também a função do IPM: reunir
as pessoas que de alguma forma se
interessam por este tema, fazendo com
que daí saiam sinergias que contribuam
para o desenvolvimento do conhecimento da malacologia em Portugal.
Se o conseguirmos continuar a fazer,
uma das nossas mais importantes
missões está cumprida.
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Notas sobre a espécie
Candidula olisippensis (SERVAIN, 1880)
(Gastropoda, Pulmonata: Hygromiidæ)
por JOSÉ MANUEL
MENDES SIMÕES

D

sempre se observou que a espécie Candidula intersecta
(POIREt, 1801) apresenta grandes variações de morfologia,
quer nas dimensões da concha do animal adulto quer na sua
pigmentação (LOCARD, 1899). Podemos acrescentar também
a altura da espira, a forma da última volta e a proeminência das estrias,
como características igualmente variáveis. Não admira, portanto, que
várias espécies válidas tenham sido dadas como sinónimas.
Entre a sinonímia encontram-se as designações Candidula strucki
(VON MALTZIN, 1883) e Candidula olisippensis (SERVAIN, 1880) as quais não
são de forma alguma sinónimas de Candidula intersecta (POIRET, 1801)
conforme pretende NOBRE (1941). A questão que se coloca é saber se
são ou não uma única espécie. Caso se trate de uma só espécie, tal como
defende GITTENBERGER (1993), o nome válido será este último.
As duas primeiras designações referem-se a exemplares que têm uma característica comum que os diferencia de C. intersecta : o umbigo. Enquanto C. strucki
e C. olisippensis têm um umbigo que representa cerca de 10-14% do diâmetro máximo da concha, em C. intersecta o umbigo representa cerca de 18 -20 %.
ESDE

Candidula strucki (VON MALTZIN, 1883). Os exemplares que
MALTZIN encontrou em Almádena e no Cabo de S. Vicente podem
ser uma forma extrema de uma espécie que se encontra em grande parte
do País; esta forma típica do Barlavento Algarvio corresponde a Candidula
strucki (VON MALTZIN, 1883). Conforme ilustrado na Fig. 1, a concha
caracteriza-se por apresentar um perfil relativamente globoso, com 5 a 6
voltas bem arredondadas tanto superior como inferiormente, de
crescimento lento, medindo cerca de 9,5-10 mm e com um umbigo muito
pequeno e fundo que representa cerca de 1/10 do diâmetro da concha.
Esta é relativamente fina e, ainda que o seu padrão possa variar, tem
geralmente um fundo escuro, uma banda clara na periferia, uma banda
castanha suprassutural mais ou menos visível, por vezes uma outra
também acastanhada logo abaixo da banda clara periférica, e a região

VON

Fig. 1 – Exemplares
de Bensafrim

10 mm
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umbilical é, por vezes, clara. Apresenta estrias de crescimento bem visíveis e,
com ampliação suficiente, é possível observar estrias longitudinais finíssimas e muito juntas. O peristoma é interrompido, ligeiramente reflectido
junto ao umbigo, e termina com uma ténue variz branca. Temos encontrado
esta “forma” desde a região de Sagres até S. Bartolomeu de Messines, sendo em
Bensafrim que os exemplares se mostram maiores e de cores mais contrastadas.
Candidula olisippensis (SERVAIN, 1880). Quando nos deslocamos para Leste ao longo do Barrocal Algarvio, ou para Norte,
encontramos uma “forma” de características idênticas mas em geral
menos globosa e tendencialmente de menores dimensões, que corresponde à descrição da Candidula olisippensis (SERVAIN, 1880) conforme
se pode ver na Fig. 2. Trata-se de uma forma muito difícil de distinguir da
C. intersecta, pois apresenta uma concha de espira pouco elevada, dando-lhe um aspecto igualmente lenticular, com uma coloração também
variável e seguindo os mesmos padrões, com o mesmo tipo de escultura,
mas com um umbigo nitidamente mais estreito que, tal como nos
exemplares do Barlavento Algarvio encontrados por VON MALTZIN,
representa cerca de 10% do diâmetro máximo da concha. Foi referida por
SERVAIN na região de Lisboa e por JOSÉ DA SILVA E CASTRO também em
Coimbra e no Roncão, no Douro (LOCARD, 1899); nenhuma referência
desta “forma” foi feita até agora para o Algarve.

Fig. 2 – Exemplares
de S. Bartolomeu de Messines

9 mm
No centro do País, os poucos exemplares que encontrámos até agora
são, à semelhança do que sucede no Barlavento Algarvio, globosos e não
lenticulares; apresentam-se no entanto substancialmente mais pequenos:
cerca de 8 mm nos exemplares de Mafra e Buçaco, e cerca de 5 mm no
exemplar adulto que encontrámos em Ílhavo, o local mais a Norte onde
conseguimos encontrar a espécie.
Bibliografia
Conclusão. Na ausência de estudos mais profundos, a hipótese de
GITTENBERGER (1993), segundo a qual a espécie Candidula olisippensis
(SERVAIN, 1880) apresenta uma grande variabilidade e é sinónima de
Candidula strucki (VON MALTZIN, 1883), parece plausível. Mas este autor não
descarta a possibilidade de se tratar dum complexo de espécies, o que, na
nossa opinião, é compatível com o facto dos exemplares do centro do País
até agora encontrados serem globosos tal como os do Sudoeste Algarvio.
Uma vez que foram recolhidos poucos exemplares (e mortos) na região
centro, será importante fazer aí novas pesquisas para confirmar a consistência
da morfologia da espécie ou forma aí encontrada. Estudos de morfologia interna
poderão então ajudar a esclarecer se estamos perante uma espécie endémica de
grande variabilidade morfológica, ou se se trata de duas ou três espécies distintas.

GITTENBERGER, E., 1993. Digging in the
graveyard of synonymy, in search of
Portuguese species of Candidula Kobelt, 1871 (Mollusca: Gastropoda Pulmonata: Hygromiidæ). Zoologische
Mededelingen, 67: 284 - 293.
LOCARD, A., 1899. Conchyliologie Portugaise. Les coquilles terrestres, des eaux
douces et saumâtres – Arch. Mus.
Lyon 7 (1):I-iv, 1-303.
NOBRE, A., 1941. Fauna Malacológica de
Portugal. II – Moluscos terrestres e fluviais.
Coimbra Editora, Lda.
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Fossil collecting in the Caribbean:
On the hunt for paciphiles!
by BERNARD LANDAU1
& CARLOS MARQUES
DA SILVA2
International Health Centres,
Av. Infante D. Henrique 7,
Areias São João, 8200 Albufeira, Portugal
and Centro de Geologia
da Universidade de Lisboa.
1

2 Departamento e Centro de Geologia.
Universidade de Lisboa. Campo Grande.
1749-016 Lisboa. Portugal.

Fig. 1 – Our base in Bhaía Azul,
Valiente Península – the house with
the porch overlooking the bay –
conveniently located near the village
grocery store and the local “bar”.

1

Also known as “muesli”, among
those who eat it on a regular basis.

H

OT on the trail of

our last expedition to the Caribbean, Cubagua
2006 (SILVA & LANDAU, 2006; LANDAU et al., 2007), we returned
to the warm crystalline waters of the Panamanian Caribbean
in the hunt for paciphiles. This time we were joined by a third
musketeer, Mike Kirby, a palaeontologist from the Florida Museum of
Natural History, a good travel companion when not sea sick and an avid
eater of “bird food”1.
What are paciphiles? Creatures that prefer the beaches on the Pacific
side rather than the more mundane Atlantic? Well close, paciphiles is the
name given to taxa that were present in the region which today is known
as the “Caribbean” in the Neogene, but following the closure of the
Central American Seaway – due to the rise of the Isthmus of Panama
– disappeared from the Caribbean and today are found only in the Pacific
(WOODRING, 1966). Well known paciphile genera amongst the gastropods
include the ovulid Jenneria and the tonnid Malea. Both of these genera

were present in the Atlantic in the Pliocene, and far more diversified than
they are today. Why did this group of taxa disappear from the Atlantic?
After all it was no cooler after the closure than before. Nor do they
seem to have any obvious ecological or environmental requirements
in common.
The biggest changes in paciphile diversity occurred late in the
Neogene, so to investigate this further we decided to visit the Bocas del
Toro area of Panama. This is not an area to visit on a whim! A series of
offshore Islands, most of which are only accessible by motorboat and an
experienced captain who knows his way around the hidden reefs is
mandatory. Thankfully we had a fantastic cooperation with the Bocas

6
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Fig. 2 – A glimpse of the harsh fieldwork
conditions in the tropical jungle.
Mike Kirby on the alert,
trying to figure it out what was
buzzing relentlessly over his head…
It turned out to be…
humming birds!

Research Station, part of the Smithsonian Institute for Tropical Research
based in Panama City. Their logistical support and organisational skills
were second to none, and undoubtedly one of the reasons the expedition
was such a success.
When I said warm crystal waters, this was not just a passing observation. Unlike any other previous palaeontological expedition a swim to
the outcrops, fully clothed and carrying hammers, chisels and the rest
of our equipment was invariably the first step. This was no mean feat for
my courageous buddy Carlos Silva who doesn’t swim! After a little
encouragement, which included pushing him off the boat and placing
food on the outcrop, he slowly learned to trust his life jacket, roll onto
his back and think of England (or should that be Portugal?).
Paradise Islands does not start to describe the beauty of this group
of uninhabited islands, uninhabited that is except for tiny red and yellow
poison arrow frogs which leapt out of the foliage of the tropical jungle
every other footstep. As for the plants… Well, they do not call it jungle
for nothing! And we never knew Cycads grew outside garden centres!
Fossils were not hugely abundant, but with such a remote locality
few collections exist in institutions, and so every record becomes
important. The outcrops dated from Upper Miocene, Messinian the
Plio-Pleistocene boundary2. The assemblages were of fairly typical
Caribbean Neogene composition, with a highly diversified fauna of
strombids, buccinids, cancellarids and turrids, especially the genus Polystira,
which in the Neogene Caribbean grew to quite huge sizes.
What about the paciphiles? These had not previously been reported
on from the Bocas area. Well, as in other Neogene Caribbean localities
we found paciphiles in the Miocene and Pliocene assemblages, but very
few in any stratigraphically younger than the Plio-Pleistocene boundary.
As a whole, the picture in the Caribbean Neogene assemblages is
that of a plentiful and diversified cohort of paciphile taxa in all the Miocene
and Lower and Middle Pliocene assemblages. Within the paciphile groups
there are two families which are more strongly represented; these are the
cancellarids and muricids. In Upper Pliocene assemblages there is a drastic
reduction in the diversity of paciphiles and, importantly, both the cancellarid and muricid paciphile taxa are no longer present. Subsequently, only

2

Geologic Time Scale at: http:/
/correio.fc.ul.pt/~cmsilva/TCrono05.pdf
and http://correio.fc.ul.pt/ ~cmsilva/
ICS2004.pdf
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a handful of taxa survived into Caribbean assemblages straddling the
Plio-Pleistocene boundary, and none into the upper Pleistocene.
So what is so special about these paciphiles. A detailed review of all
supraspecific paciphile groups reveals about 60 taxa with no obvious
common denominator. There are large and small shelled groups, herbivores and predators, and many families are involved. One common
feature, at least when the paciphile species are reviewed, is that they all
share the same type of larval development, i.e. they all have planktotrophic
Fig. 3 – Bernie Landau cleaning and preparing
the fossil material collected the day before in our
improvised field “lab” in Bahía Azul.

Bibliografia
LANDAU, B. M.; PETIT, R. E., & SILVA, C.
M. da (2007) - The Pliocene Cancellariidæ (Mollusca: Gastropoda) of the
Cubagua Formation (Cerro Negro
Member) from Cubagua Island, with
a new species from the Miocene
Cantaure Formation, Venezuela. The
Veliger, 49 (1): 27-43.
LANDAU B.M., VERMEIJ, G. & SILVA, C. M.
(submitted). Source populations,
extinction, and the rise of the Central
American isthmus: a view from
the Pliocene Araya Formation of
Venezuela. Journal of Biogeography.
SILVA, C. M. DA & LANDAU, B. M. (2006).
Primeiro curso «Introducción à la
Paleontología de los Moluscos»,
Venezuela, Cubagua 2006. Portugala,
8, 10-12.
WOODRING, W. P. (1966). The Panama
land bridge as a sea barrier. Proceedings
of the American Philosophical Society,
110, 425-433.

larval stages. LANDAU et al. (submitted) suggested that the emergence of
the isthmus during the Late Pliocene cut off the source populations of
planktonically dispersing molluscs dependent on Pacific source populations. The sink populations thus became stranded on the Atlantic coast
of South America and elsewhere in the Caribbean, where they became
unsustainable and eventually disappeared.
This may help us understand why the paciphiles disappeared, but
could they also be used to construct a series of stratigraphic faunal units
for the Neogene of the Caribbean region? Paciphiles did not disappear
simultaneously, but seem to have suffered a steep decline during the Late
Pliocene. A revision of all known paciphile supra-specific groups allowed
us to recognise three units, the oldest characterized by the highest number
of paciphile taxa. This unit is already in place in the Lower Miocene and
ends at the beginning of the Upper Pliocene. The second is characterized
by an impoverished number of paciphilic elements, devoid of the two
largest paciphilic groups; the cancellarids and the buccinids. This unit
straddled the Pliocene-Pleistocene boundary and ends during the Lower
Pleistocene. The third unit is characterized by the absence of any paciphilic elements in their assemblages, and runs into Recent times.
What is the purpose of these units? If carefully constructed, they
can be applied to assemblages throughout the palaeobiogeographical
province. Therefore, in combination with other biostratigraphic dating
methods, i.e. nannofossils, forams, or isotopic methods, they can be used
as yet another tool to increase our resolution of stratigraphic positioning
(or dating) of the rock units.
This is all deep and exciting stuff, and if nothing else a good excuse
to plan another trip to those sun-drenched, palm fringed white beaches
with clear water and dusky maidens serving cold drinks in coconut shell…
and concentrate on the fossils!!!
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O mais antigo
caracol português

O

nosso estimado colega Pedro Callapez costuma, ao regressar
das suas férias de Verão, oferecer-me espécimes vivos ou
conchas de caracóis colhidos em diversas regiões do País.
Este ano a oferta foi diferente: fotografias do que deve
ser uma das mais antigas representações de caracóis em Portugal,
caracóis que facilmente se podem referir ao género Helix.
Estes dois caracóis fazem parte de uma fila de treze, disposta ao
longo de um dos frisos que ornamentam a parte inferior de um portal
manuelino, situado na entrada para o recinto das Capelas Imperfeitas
do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na vila da Batalha. Este gracioso
conjunto naturalista encontra-se, presentemente, em estudo.
A sua localização, dificulta que se repare neles, e só um olhar
experiente se podia ter dado conta destes bonitos animaizinhos, pois
quando se visita um monumento olha-se principalmente para as decorações do tecto, dos capitéis, das colunas, das paredes, dos umbrais das
portas, mal se reparando na ligação destas estruturas ao solo; aliás, são só
essas ornamentações que estão descritas nos vários livros que consultei.
O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente conhecido
como Mosteiro da Batalha, demorou quase cento e cinquenta anos a obter
a sua traça actual (de 1387/8 a 1533). Como é bem sabido, foi mandado erigir pelo rei D.João I, como agradecimento a Nossa Senhora pela
vitória na Batalha de Aljubarrota, em 1385, que garantiu a nossa independência. A traça original gótica sofreu vários acrescentes, os últimos já de
feição manuelina, e foram vários os mestres responsáveis pela sua construção.
O primeiro destes mestres, Afonso Domingues, que morreu em
1402, delineou grande parte do edifício tendo as Capelas Imperfeitas
sido acrescentadas já no tempo do mestre seguinte, Huguet, entre 1402
e 1438. Ambos estes mestres usaram elementos naturalistas na
decoração dos capitéis sendo as de Huguet mais exuberantes quanto ao
uso de folhagem. A inclusão da representação de caracóis poderá ser
devida a qualquer destes mestres dado que quando Afonso Domingos
morreu já havia muitas pedras aparelhadas esperando para serem
montadas. Podemos, pois, dizer que estes Helix têm cerca de quinhentos anos; mas, como se pode ver, os maus tratos sofridos por este belo
edifício e a passagem de tantos anos pouco desgaste lhes causaram.
Façamos votos por que se mantenham por mais outros tantos
séculos e sempre em boa forma.

por ROLANDA ALBUQUERQUE
DE MATOS

A Malacologia nas Artes
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Congresso Mundial de Malacologia 2007
– Antuérpia, Bélgica
por MANUEL ANTÓNIO
E. MALAQUIAS
Departamento de Zoologia,
Museu de História Natural de Londres

Participantes Ibéricos ao Congresso

D

no passado mês de Julho entre os dias 15 e 20 na
universidade de Antuérpia (Antuérpia, Bélgica) a última
edição do World Congress of Malacology. Como manda a tradição
o Congresso foi organizado pelo, à altura presidente da Unitas
Malacologica, Professor Thierry Backeljau, investidor do Royal Belgian
Institute of Natural Sciences e professor na Universidade de Antuérpia
e contou com cerca de quinhentos congressistas vindos de todo o mundo.
Uma vez mais uma excelente representação de malacólogos portugueses
participou no evento, nada mais nada menos que quinze (Alexandre
Lobo-da-Cunha, Ana Velosa, António Frias Martins, Francisco
Maia, Gonçalo Calado, Helena Fortunato, Joana Pimenta, Joaquim
Reis, Jorge Machado, Luís Silva, Manuel Lopes-Lima, Manuel António
E. Malaquias, Paula Lourenço, Regina Cunha e Rita Castilho).
Curiosamente o número não foi muito diferente daquele registado
na edição anterior realizada nas longínquas terras austrais de
Perth, Austrália, provando que estas coisas pouco têm que ver com
distâncias!
O Congresso estava estruturado em doze simpósios organizados em
sessões paralelas que tratavam assuntos tão díspares e inovativos como
“selecção sexual em moluscos” e “moluscos como modelos de estudo
da fisiologia do olho”, passando pelos assuntos mais tradicionais da
biodiversidade, taxonomia, biogeografia e evolução.
No último dia, decorreu a assembleia geral da
Unitas Malacologica tendo sido eleito como presidente, para o próximo triénio, o Professor Somsak
Panha, da Universidade de Chulalongkorn, na
Tailândia, que anunciou que o próximo Congresso
terá lugar em 2010 na ilha de Phuket. Igualmente foi
feita a apresentação formal do próximo Congresso
Europeu de Malacologia organizado pelo Instituto
Português de Malacologia e pela Universidade dos
Açores, na ilha de São Miguel, em Setembro de 2008,
o qual foi recebido com bastante entusiasmo pelos
presentes.
O fecho do Congresso decorreu durante um animado jantar onde
foram atribuídos diversos prémios pelas melhores apresentações orais
e painel. Cabe-me aqui neste contexto salientar o prémio recebido pelo
nosso sócio e membro da Direcção, Joaquim Reis, pela sua excelente apresentação oral sobre a diversidade, ecologia e conservação dos moluscos
bivalves das águas interiores portuguesas atribuído pela Conchiological Society
of Great Britain and Ireland.
ECORREU
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Notícias do rectângulo 8



Este novo número da
rubrica «Notícias do Rectângulo»,
dedicada a relatar novidades
registadas no nosso país à beira mal
plantado, no campo da Malacologia
em geral, mas particularmente no
que respeita à actividade dos
coleccionadores, será forçosamente
reduzido, dada a efectiva escassez
de notícias bombásticas com que
se possa preencher. E o rectângulo malacológico, envergonhado,
transforma-se timidamente num
pequeno quadrado, monótono na
igualdade dos seus lados.



Não que os coleccionadores nacionais se encontrem
propriamente parados! Pelo contrário, um pequeno mas significativo
número deles não só continua a
desenvolver as respectivas colecções,

por ANTÓNIO MONTEIRO
como mantêm uma troca frequente
e relativamente abundante de correspondência, através da qual partilham
informações sobre os mais diversos
temas, desde a publicação, por esse
mundo além, de livros de relevância
para o tema que nos ocupa, até à
identificação conjunta de exemplares
de espécies nacionais ou exóticas.
Continua, evidentemente, a não
existir um clube formal de coleccionadores. Claro que ainda recentemente o Instituto Português de
Malacologia, a propósito da realização do seu próximo Congresso,
deixou bem assente que os coleccionadores lá seriam bem vindos;
mas não se pode esconder que o
congresso em questão, com o tipo de
comunicações que se aguardam, será
fundamental e essencialmente dedicado e destinado aos biólogos profissionais.
Assim, o referido contacto entre
coleccionadores vai-se fazendo,
essencialmente, através do moderno
mecanismo do correio electrónico!

É só um de nós descobrir uma
informação de interesse, um artigo
publicado nos confins do planeta,
um novo livro de uma jovem autora
russa, inteiramente escrito no – para
nós – ilegível alfabeto cirílico, a
possibilidade de se copiar uma obra
importante através dos serviços on
line de diversas bibliotecas (estão
disponíveis muitíssimas obras,
algumas de grande relevância, como
por exemplo as de Sowerby, Kiener,
Chénu, etc., etc., as quais podem ser
integralmente gravadas no computador pessoal de cada um...), é só
um de nós, enfim, ter qualquer
novidade a transmitir, e os e-mails
voam pelo éter, para cá e para lá,
espalhando-a por todo o grupo.



Para além disso, têm
continuado as visitas mais ou
menos regulares às instalações da

Da esquerda para a direita: Carlos Gonçalves, Rui Mendes, Paulo Granja, Fernando Serafim, Guilherme Macedo, António Monteiro e José Luís Távora
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firma «Deep’n Reeff». A última
delas, organizada colectivamente,
teve lugar no passado dia 29 de
Setembro e permitiu lá juntar
sete coleccionadores (incluindo
nesta contagem, como é natural, o
nosso anfitrião, o incansável e bom
amigo Paulo Granja). Aqui deixamos
– como convite a outros potenciais
interessados para futuras ocasiões –
o registo desse encontro.



Em Outubro de 2006,
faz agora precisamente um ano,
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teve início a publicação do boletim The Cone Collector, editado
pelo autor destas linhas e destina do aos coleccionadores das
espécies do género Conus (família
Conidæ).
Este novo boletim – que é
difundido exclusivamente por via
electrónica e sai quatro vezes por
ano – alcançou rapidamente
grande êxito, congregando na sua
lista de assinantes perto de uma
centena de biólogos profissionais
e de coleccionadores, incluindo mesmo alguns que se não
dedicam particularmente àquele
género! Para além dos assinan-

INSTITUTO PORTUGUÊS

DE

tes, que recebem directamente
i n f o r m a ç õ e s e o s s u c e s s ivo s
números publicados, sabe-se
que o boletim é consultado por
muitos outros interessados, dado
encontrar-se on line em diversos
sites da Internet dedicados à
Malacologia.
Quem quiser consultar o número
mais recente poderá fazê-lo em:
w w w. t h e c o n e c o l l e c t o r . n e t .
Quaisquer informações podem
ser obtidas directamente do
e d i t o r, a t r av é s d o e n d e r e ç o :
a.j.a.monteiro@netcabo.pt
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Informações Gerais
Publicações recentes
ARTIGOS
CABRAL, J. P. & JORGE, R. M. 2006.
Compressibility and shell failure in
the European Atlantic Patella limpets. Marine Biology, 150(4): 585-597.
CABRAL, J. P. 2007. Shape and growth
in European Patella limpets (Gastropoda, Mollusca).Ecological implications for survival. WEB
Ecology, 7: 11-21.
CABRAL, J. P. & SIMÕES, J. 2007. The
southern limit of distribution of
Patella vulgata. Iberus, 25(1): 57-75.
FERNÁNDEZ-TAJES, J., GASPAR, M.,
MARTÍNEZ-PATIÑO, D., MCDONOUGH, N., ROBERTS, D., GONZÁLEZ-TIZÓN, A., MARTÍNEZ-LAGE, A. & MÉNDEZ, J., 2007. Genetic variation of the razor clam
Ensis siliqua (JEFFREYS, 1875) along
the European coast based on random amplified polymorphic DNA
markers. Aquaculture Research, 38
(11): 1205-1212.
LEITÃO, A., CHAVES, R., SANTOS, R.,
GUEDES-PINTO, H. & BOUDRY, P.,
2007. Interspecific hybridization
in oysters: Restriction Enzyme
Digestion Chromosome Banding
confirms Crassostrea angulata x Crassostrea gigas F1 hybrids. Journal of
Experimental Marine Biology and
Ecology, 343: 253-260.
LEITÃO, F. M. S & GASPAR, M. B.,
2007. Immediate effect of inter-

tidal non-mechanised cockle
harvesting on macrobenthic communities: a comparative study. Scientia Marina, 71(4): 723-733.
MALAQUIAS, M. A. E. 2007.
Gastropoda. In: Biodiversidade nas
pescas do Algarve (Sul de Portugal)
/ Biodiversity in the fisheries of
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Borges, T.C. (ed.). Universidade do
Algarve, Faro: 196-241.
MELO P. C., TEODOSIO, J., REIS, J.,
DUARTE, A., COSTA, J. C. & FONSECA, I. P. 2006. Cryptosporidium
spp. in freshwater bivalves in
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Microbiology, 53: S28-S29.

REIS, J. (coord.) 2006. Atlas dos bivalves
de água doce de Portugal continental.
ICN, Lisboa, 130pp.
SOUSA, R., FREIRE, R., RUFINO, M.,
MENDEZ, J., GASPAR, M., ANTUNES,
C. & GUILHERMINO, L., 2007. Genetic and shell morphological variability of the invasive bivalve Corbicula
fluminea (MULLER, 1774) in two
Portuguese estuaries. Estuarine,
Coastal and Shelf Science, 74: 166-174.
VASCONCELOS, P., 2007. Biology, ecology and fishery of he banded
murex, Hexaplex (Trunculariopsis)
trunculus, in the Ria Formosa
lagoon. Dissertação apresentada na
Faculdade de Ciências do Mar e do
Ambiente da Universidade do Algarve
para obtenção do grau de Doutor em
Ciências do Mar , Faro, 245 pp.

Reuniões, Cursos e Exposições
23–24 Novembro 2007:
Congresso
Português
de Malacologia 2007
Lisboa, Universidade Lusófona.
Organizado pelo
Instituto Português de Malacologia
e Grupo de Biologia
da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias.
Informações adicionais em:
IPM (www..ipmalac.org);
Dr. Manuel Malaquias
(m.malaquias@nhm.ac.uk);
ou Rita Coelho
(ipm@zoomarine.pt).

2–6 Setembro 2008:
Congresso Europeu
de Malacologia 2008
Ponta Delgada, São Miguel, Açores:
Organização: Instituto Português
de Malacologia e Universidade
dos Açores. Informações adicionais:
IPM (ipm@zoomarine.pt)
ou Prof. Frias Martins (frias@notes.uac.pt).
2-7 Setembro 2008
IX International Symposium on
Littorinid Biology and Evolution
Talaso Hotel, Baiona, Spain
Contacto: Emílio Rolan-Alvarez
(rolan@uvigo.es).
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14
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Investigaciones sobre biodiversidad marina tropical (campañas
Panglao-2004 y Santo-2006.
11.00 - 11.30
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11.30 - 11.45
BERNARD LANDAU & CARLOS MARQUES DA SILVA
Unidades faunísticas de gastrópodes pacifilos no Neogénico das
Caraíbas.
11.50 - 12.05
CARLOS MARQUES DA SILVA & BERNARD LANDAU
Paleobiogeografia dos moluscos gastrópodes do Neogénico do Sul
das Caraíbas. Novos dados do Pliocénico de Cubagua (Venezuela).
12.10 - 12.25
ANA SANTOS, C. M. DA SILVA, E. MAYORAL & MÁRIO CACHÃO
Interpretação paleoecológica com base em perfurações de bivalves
fósseis: O exemplo de Foz da Fonte (Sesimbra, Portugal).
12.30 . 12.45
PEDRO M. CALLAPEZ, AUSENDA C. BALBINO & MIGUEL T. ANTUNES
Espólio malacológico das escavações arqueológicas realizadas no
Claustro da Academia das Ciências de Lisboa: uma retrospectiva da
malacofauna do Mar da Palha, ao tempo do grande terramoto de 1755.
13.00 - 14.30
Pausa para almoço
14.30 - 14.45
MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS
Nomenclatura, diversidade, caracteres e filogenia do género Haminoea
no Atlântico e Pacífico Este.
14.50 - 15.05
JAZMÍN D. ORTIGOSA GUTIÉRREZ, NUNO SIMÕES & GONÇALO CALADO
Opisthobranchs from the Gulf of México: Biogeographical affinities.
15.10 - 15.25
MONICA ALBUQUERQUE
Estudo Faunístico e Biogeográfico de Moluscos Marinhos das Ilhas
Selvagens – Portugal.
15.30 - 15.45
ANDRÉ SARTORI & ELIZABETH M. HARPER
Ontogenia e evolução do ligamento em Anomalodesmata (Bivalvia:
Heterodonta).
15.45 . 16.15
Pausa para café
16.15 - 16.30
HELENA FORTUNATO
To eat or to be eaten: Gastropod predation across the Panamanian
land bridge.
16.35 - 16.50
RONALDO SOUSA, CARLOS ANTUNES & LÚCIA GUILHERMINO
Moluscos não nativos presentes em dois estuários portugueses.
16.55 - 17.10
MARIANA F. HINZMANN, MANUEL LOPES-LIMA & JORGE MACHADO
Cytometric and morphologic characterization of hæmocytes from
freshwater bivalves Anodonta cygnea, Unio pictorum and Corbicula fluminea.
17.15 - 17.30
JOAQUIM REIS
Dinâmica das comunidades de Náiades em rios de carácter temporário do sul de Portugal.
19.00
Jantar comemorativo do Congresso
24 de Novembro
10.15 - 11.00
GONÇALO CALADO
Instituto Português de Malacologia: balanço e perspectivas futuras.
11.00 - 11.30
Pausa para café
11.30 - 11.45
MÁRIO DINIZ, P. M. COSTA, H. M. SANTOS, I. PERES, M. H. COSTA,
S. ALVES, & J. L. CAPELO
Ecotoxicological studies in the freshwater clam (Corbicula fluminea)
exposed to trivalent arsenic.
11.50 - 12.05
ANA CARDOSO, ANA M. MOTA & JOSÉ F. DOS SANTOS OLIVEIRA
Exposição da lapa Atlântica Patella ulyssiponensis (GMELIN, 1791)
a mercúrio – resposta das metalotioneínas
12.10 - 12.25
CATARINA GONÇALVES & ALEXANDRE LOBO-DA-CUNHA
Variação sazonal das reservas lipídicas na glândula digestiva de machos
e fêmeas de Nucella lapillus (Neogastropoda).
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ALEXANDRE LOBO-DA-CUNHA & GONÇALO CALADO
Caracterização morfológica e funcional das células do esófago de
Bulla striata (Opisthobranchia).
Pausa para almoço
SÉRGIO P. ÁVILA, PATRÍCIA MADEIRA, CARLOS MARQUES DA SILVA,
MÁRIO CACHÃO, ANDREAS KROH, MICHAEL KIRBY, SERGIO RAFFI,
FABRIZIO CECCA & ANTÓNIO M. DE FRIAS MARTINS
A Importância biogeográfica dos fósseis de Santa Maria (Açores,
Portugal).
FERNANDO PIRES
Entre a Colecção e a Ciência.
RICARDO PAREDES, PEDRO MIGUEL CALLAPEZ & JÚLIO FONSECA MARQUES
Implementação de uma base de dados em Malacologia: o exemplo
das colecções de moluscos fósseis do Museu Mineralógico e
Geológico da Universidade de Coimbra.
PAULO VASCONCELOS, MIGUEL BAPTISTA GASPAR,
MARGARIDA CASTRO & CARLOS COSTA MONTEIRO
Proposta de um plano de gestão para a pescaria de búzio, Hexaplex
(Trunculariopsis) trunculus, na Ria Formosa.
Pausa para café
MIGUEL B. GASPAR, RITA CONSTANTINO, ALEJANDRO GUERRA
& SUSANA CARVALHO
Que técnica de pesca utilizar na captura de longueirão e navalha?
RITA CONSTANTINO, JOÃO CÚRDIA, FÁBIO PEREIRA, SUSANA CARVALHO,
DOMITÍLIA MATIAS CARLOS C. MONTEIRO & MIGUEL B. GASPAR
A pesca de longueirão (Solen marginatus) com sal na Ria Formosa:
avaliação do impacto nas comunidades meio- e macro-bentónicas.
CRISTÓVÃO NUNES, SOFIA ENGROLA, RITA COELHO,
MARIA TERESA DINIS & RICARDO CALADO
Optimização dos protocolos de cultivo do nudibrânquio ornamental
Aeolidiella stephanieæ VALDÉS, 2005 (Nudibranchia: Aeolidiidæ).
RITA COELHO, GONÇALO CALADO & MARIA TERESA DINIS
Protocolo de cultivo e aspectos do ciclo de vida de Pomacea bridgesii
(REEVE, 1856).
Sessão de encerramento - Conclusões.

PAULO VASCONCELOS, INES H. GHARSALLAH, PAULA MOURA, NEDRA ZAMOURI-LANGAR,
ADEL GAAMOUR, HECHMI MISSAOUI, OTHMAN JARBOUI & MIGUEL GASPAR
“First attempt of ageing the banded murex, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus,
using the operculum: results from Portuguese and Tunisian populations”.
FÁBIO MIGUEL DA SILVA PEREIRA, FÁBIO PEREIRA, RITA CONSTANTINO, SUSANA
CARVALHO, CARLOS C. MONTEIRO & MIGUEL B. GASPAR
Avaliação dos efeitos cumulativos da pesca com ganchorra nas comunidades
bentónicas ao largo da baía de Lagos.
CÁTIA ISABEL SIMÕES DE SÁ, NUNO MARQUES & PEDRO M. CALLAPEZ
As Pedreiras da Fábrica Maceira Liz e Cibra Pataias – Grupo Secil e as suas paleofaunas
de moluscos fósseis do Jurássico (Toarciano a Caloviano inferior).
DINARTE TEIXEIRA, JOSÉ PAULO F. AFONSO DE SOUSA, JOSÉ MANUEL ABREU DE JESUS
& CRISTINA MARIA COSTA ABREU
Modelação da distribuição espacial dos moluscos terrestres (Mollusca: Gastropoda)
da Ilha da Madeira com recurso a ferramentas SIG.
FILIPE SANTOS, JOAQUIM REIS & PAULA SOBRAL
Estudo do metabolismo e morfologia de Anodonta anatina e Unio pictorum através
pela aplicação de métodos fisiológicos.
ANABELA LOPES, MANUEL LOPES-LIMA, ANTÓNIO CHECA & JORGE PEREIRA MACHADO
Seasonal Correlation of pH, pCO2, pO2, HCO3- and Ca2+ with Calcification in
bivalve Anodonta cygnea.
NÁDIA VELOSA, N. SIMÕES, C. ROSAS & M. MASCARO
Selective feeding behaviour of recently hatched Octopus maya: When do octopuses
start to prefer crabs?
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D

os meses de Julho e Agosto de 1994, o Museu Municipal
do Funchal (História Natural) e o Instituto Português de Malacologia realizaram uma expedição, Selvagens 94, à Reserva Natural das
Ilhas Selvagens. Este projecto iniciou-se em Abril de 1994 com o objectivo
de conhecer melhor a Fauna Malacológica Portuguesa como um todo
e investigar as relações biogeográficas das Ilhas Selvagens utilizando para
este fim a distribuição da fauna malacológica destas ilhas.
O material colectado em 1994 nas Ilhas Selvagens, recorrendo
a mergulho com escafandro autónomo, foi o objecto deste estudo.
Foi efectuado o inventário faunístico, tendo sido identificadas 123
espécies, destas 36 são novos registos para estas Ilhas.
O estudo das afinidades faunísticas dos moluscos das Ilhas Selvagens
foi efectuado recorrendo a coeficientes de similaridade, utilizando os
dados recolhidos na expedição e os registos bibliográficos prévios,
num total de 221 espécies. A análise mostra uma grande afinidade
das Ilhas Selvagens com as Ilhas Canárias (com 91% de afinidade),
e com a Madeira num segundo plano (com 69% similaridade).
Estas três ilhas têm 83 espécies em comum, e 6 delas são endémicas
da região. Neste estudo a maioria dos padrões levam a crer que as Ilhas
Selvagens estão integradas no contexto Macaronésico, juntamente com
as Ilhas das Canárias, Madeira e Açores, deixando de fora as Ilhas de
Cabo Verde com uma menor similaridade.
URANTE

C

OM uma localização geográfica privilegiada, o arquipélago dos Açores

adequa-se a estudos de biogeografia com interesse científico a nível
global. Para além dos estudos de evolução e de neobiogeografia que aqui
podem ser conduzidos, com certos grupos a patentearem elevada
percentagem de espécies endémicas (moluscos terrestres – 44,0%,
artrópodes terrestres – 12,1%, moluscos marinhos – 10,9%), a sua idade
geológica dá-lhe uma importância fundamental para a compreensão dos
processos e padrões biogeográficos, bem como para o estabelecimento
das principais rotas de dispersão no Atlântico Norte, durante o
Neogénico.
É difícil compreender o presente sem um contexto histórico que
o balize. Esta necessidade de olhar para o passado revela-se imprescindível
no caso do arquipélago dos Açores. A sua ilha mais antiga, Santa Maria,
é também a única com jazidas fósseis expostas e passíveis de serem estudadas. Os fósseis de Santa Maria são conhecidos praticamente desde
o início do povoamento dos Açores. Alguns destes fósseis foram recentemente datados por elementos e colaboradores do MPB (Marine
PalæoBiogeography Working Group). O registo fóssil de Santa Maria é esparso
e não uniforme no tempo. São conhecidas somente três jazidas Plistocénicas com idade atribuída ao MISS5e, ao passo que o número de
jazidas com idade compreendida entre o final do Miocénico – início do
Pliocénico, é de vinte e seis.
O registo fóssil de Santa Maria apresenta ainda outra particularidade,
uma vez que é rico em jazidas contemporâneas ou pouco desfasadas no
tempo, da “Crise de Salinidade Messiniana” (5,96-5,33 Ma). Algumas
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das jazidas mais espectaculares de Santa Maria possuem idades que as
aproximam deste evento, e contém elementos faunísticos tropicais que
desapareceram da fachada Atlântica Europeia desde o início do Pliocénico
(ex: Strombus coronatus (DEFRANCE)). A presença destas espécies de afinidade tropical no registo fóssil de Santa Maria sugere condições ecológicas
diferentes das actuais, e testemunha ainda uma relação biogeográfica quase
exclusiva com as costas europeias. Os dados preliminares indicam que,
das mais de 160 espécies citadas para o Miocénico-Pliocénico de Santa
Maria, muito poucas (se é que algumas…) estejam referidas para a fachada
atlântica norte-americana. Este padrão biogeográfico deve ter-se mantido
até ao aparecimento e estabelecimento da Corrente do Golfo, evento
oceanográfico que teve início há cerca de 3,1-2,8 Ma, com o fecho
definitivo do Canal do Panamá. Só a partir desta altura terá havido um
mecanismo plausível de transportar até às imediações dos Açores, larvas
e/ou adultos em objectos à deriva, susceptíveis de colonizarem as ilhas
do arquipélago na altura existentes.
Não existem jazidas em Santa Maria com idades compreendidas
entre o final do Pliocénico e o Plistocénico médio. As únicas jazidas
Plistocénicas conhecidas possuem uma idade à volta dos 130-120 mil
anos. Um dado muito importante é que, e pela primeira vez, surgem
com alguma representatividade no registo fóssil, evidências de espécies
provenientes da costa atlântica norte-americana.
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Variação sazonal
das reservas lipídicas
na glândula digestiva
de machos e fêmeas
de Nucella lapillus
(Neogastropoda)

glândula digestiva desempenha diversas funções, tais como
secreção de enzimas digestivas, absorção de nutrientes, digestão
intracelular e acumulação de reservas. Este trabalho visou investigar possíveis alterações nas reservas lipídicas desta glândula em
N. lapillus ao longo das estações do ano em machos e fêmeas.
Pretendeu-se ainda verificar se existia alguma relação entre a variação
do conteúdo lipídico da glândula digestiva e o estado de maturação
das gónadas.
Os animais foram recolhidos na Praia de Cortegaça (distrito de
Aveiro), tendo sido efectuadas amostragens em Dezembro de 2005,
Março, Junho e Setembro de 2006. Aplicando métodos estereológicos
em cortes semi-finos da glândula digestiva observados em microscopia
óptica, estimaram-se as respectivas reservas lipídicas (volume total das
gotículas lipídicas da glândula digestiva / peso do animal sem concha).
Foram também calculados os índices glandulossomático (peso da glândula
digestiva x 100 / peso do animal sem concha) e gonadossomático (peso
da gónada x 100 / peso do animal sem concha).
Os machos não apresentaram variação sazonal significativa
das reservas lipídicas da glândula digestiva (média anual 21,7 mm3.g-1).
O índice gonadossomático exibiu em Setembro um valor (2,5%) muito
inferior aos registados nos restantes meses (em média 16,2%), pelo que
o referido conteúdo lipídico não revelou nenhuma variação que possa
ser relacionada com o desenvolvimento da gónada.
As reservas lipídicas da glândula digestiva das fêmeas apresentaram
um padrão de variação sazonal com picos em Junho (61,2 mm3.g-1) e
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Dezembro (45,9 mm3.g-1) e valores mais baixos em Março (16,9 mm3.g-1)
e Setembro (18,6 mm3.g-1). O índice gonadossomático apresentou o valor
médio mais elevado em Março (4,1%) decrescendo depois ao longo do
ano, pelo que, também nas fêmeas, não foi possível estabelecer uma
relação entre o estado de desenvolvimento da gónada e o conteúdo
lipídico da glândula digestiva.
Quanto às diferenças entre sexos, verificou-se que as fêmeas
tinham um conteúdo lipídico significativamente mais elevado que
os machos nos meses de Junho e Dezembro. O índice glandulossomático era significativamente diferente entre sexos apenas no
mês de Junho, quando as fêmeas apresentaram o valor médio mais
elevado. Em relação ao índice gonadossomático, detectaram-se
diferenças significativas entre sexos, evidenciando os machos
valores superiores aos das fêmeas em todos os meses com excepção
de Setembro.

Instituto Português
de Malacologia:
balanço
e perspectivas futuras
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Espólio malacológico
das escavações
arqueológicas no
Claustro da Academia
das Ciências de Lisboa:
uma retrospectiva
da malacofauna
do Mar da Palha,
ao tempo do grande
Terramoto de 1755
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O

Instituto Português de Malacologia (IPM) sofreu em 2001 uma
reestruturação profunda, que passou por uma revisão dos estatutos
e pela instalação numa nova sede. Desde aí que tem participado em
várias actividades de índole científico e educacional, prestando um
serviço a todos quantos de alguma forma necessitam de informações na
área da malacologia. Serão aqui revistas as principais acções em que
o (IPM) se tem envolvido enquanto instituição, bem como os seus
principais resultados. Serão por último descritas as acções a decorrer
e as perspectivas de futuro.

A

realização de escavações arqueológicas no Claustro do Convento de
Jesus, da Academia das Ciências de Lisboa, permitiu a recolha um
acervo malacológico expressivo, em concentrações de detritos com
numerosos restos de vítimas de 1755, inumados em sepulturas da ala Sul.
As conchas estão desarticuladas e, em grande parte, fragmentadas.
Compreendem: Glycymeris glycymeris (L., 1758), Mytilus edulis L., 1758, Pecten
maximus L., 1758, Chlamys varius (L.,1758), C. flexuosa (POLI, 1795), Anomia
ephippium L., 1758, Ostrea edulis L., 1758, O. stentina PYRAUDEAU, 1826,
Crassostrea angulata (LAMARCK, 1819), Loripes lucinalis (LAMARCK, 1818),
Cerastoderma edule (L., 1758), Acanthocardia paucicostata (SOWERBY, 1834),
Spisula solida (L., 1758), S. subtruncata (DA COSTA, 1778), Solen marginatus
PULTENEY, 1799, Macoma balthica (L., 1758), Donax trunculus L., 1758,
Scrobicularia plana (DA COSTA, 1778), Venus verrucosa L., 1758, Tapes
decussatus (L., 1758), Corbula gibba (OLIVI, 1792), Patella intermedia
MURRAY, 1857, Gibbula umbilicalis (DA COSTA, 1778), G. cineraria (L., 1758),
G. varia (L., 1767), Monodonta lineata (DA COSTA, 1778), Littorina littorea
(L., 1758), L. saxatilis (OLIVI, 1792), Mesalia mesal (DESHAYES, 1843),
Bittium reticulatum (DA COSTA, 1778), Ocenebra erinaceus (L., 1758),
Nassarius reticulatus (L., 1758), N. servaini (L OCARD , 1887),
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N. incrassatus (S TRÖM , 1768), N. pygmæus (L AMARCK , 1822),
N. vaucheri (PALLARY, 1906) e ainda os gastrópodes exóticos
Cypræa sp. e Monetaria annulus (L., 1758) (cauris, com origem
africana). A associação reflecte a grande riqueza e diversidade
biológica do Mar da Palha, cujas condicionantes ecológicas foram
muito alteradas pela poluição, desde os anos 60. Predominam moluscos
usados em consumo humano: mexilhão (Mytilus), ostras (Ostrea,
Crassostrea), sobretudo o berbigão (Cerastoderma), amêijoas (Spisula,
Tapes) e burriés (Littorina), ao tempo comuns em fundos arenosos
próximos de Lisboa. A maioria das espécies restantes resulta de
recolecção fortuita.
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Exposição
da lapa Atlântica
Patella ulyssiponensis
(GMELIN, 1791)
A Mercúrio - resposta
das Metalotioneídas

metalotioneínas (MTs) são consideradas como derivados metálicos
de uma proteína rica em enxofre chamada tionina [1]. Esta proteínas
são solúveis, não enzimáticas, com uma única cadeia polipeptídica
e de baixo peso molecular (6-7 KDa). Possuem um conteúdo superior
a 30% de resíduos cisteicos, são termicamente estáveis, localizadas
no citoplasma das células e nos cromossomas [2]. Ligam-se com grande
afinidade a iões metálicos d10 de vários tamanhos, como por exemplo
Cd(II), Cu(II), Zn(II) e Hg(II) em dois centros activos metal-enxofre. Esta afinidade deve-se à abundância de sequências
contendo cisteína (Cys) [3].
O objectivo deste trabalho foi o de investigar a relação entre as
diferentes concentrações de Hg, bem como, a resposta das MTs a essas
concentrações em diferentes tecidos após exposição da lapa Atlântica
Patella ulyssiponensis (GMELIN, 1791) a Hg. Os espécimes foram recolhidos
na costa portuguesa, Praia da Parede, (38º 41.101’ N: 009º 21.332 W) entre
Abril e Julho de 2006. No laboratório as lapas foram mantidas em tanques
com 10L de água marinha arejada, a 17ºC com 0 (controlo), 20 e 100 g
Hg.L-1 (HgCl2), durante seis dias. Seguidamente foram dissecadas em
quatro tecidos (brânquias, glândula digestiva, gónadas e pé). As
concentrações de Hg foram determinadas em cada tecido homogeneizado
e no citosol, por espectrofotometria usando um analisador de Hg
(AMA 254, LECO). As MTs foram analisadas no citosol dos referidos
tecidos, por polarografia diferencial com impulsos [4] (Eco Chemie
Autolab – PGST12). As concentrações das MTs foram calculadas
segundo o método da adição padrão utilizando como padrão a MT-I
de fígado de coelho.
A concentração de Hg nos tecidos, bem com, o Hg e as MTs
no citosol aumentou significativamente (p<0.05) com os níveis de
contaminação segundo a sequência: brânquias>glândula digestivagónadas> pé. A variação sazonal, no período em estudo, não foi significativa
(p>0.05) após a exposição das lapas a 20 e 100 g Hg. L-1. A concentração
de MTs vs Hg no citosol aumentou linearmente segundo a equação
[MTs] = (0.77 x [Hg] + 0.49) R2 = 0.98, após exposição das lapas a ambas
as concentrações de Hg. O elevado teor de Hg e MTs encontrado
nas brânquias sugere que a respiração é a maior entrada para a acumulação de Hg.
S
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P

(REEVE, 1856), gastrópode de água doce
vulgarmente conhecida como caracol-maçã, tem sido cientificamente
preterida em prol do seu parente Pomacea canaliculata que se tornou
rapidamente uma espécie invasora de culturas e campos de arroz em várias
partes do mundo. Raros são os estudos sobre esta espécie, mas o seu
aspecto atraente, forma e tamanho, aliados aos seus hábitos de comedor
de algas, tornaram-na uma espécie desejada nos aquários de água doce.
Surgiu assim o interesse de desenvolver um protocolo de cultura
laboratorial para P. bridgesii, bem como de aumentar o conhecimento sobre
diversos aspectos do seu ciclo de vida.
As fêmeas de P. bridgesii colocam os seus ovos rosados e esféricos no
vidro do aquário acima da superfície da água, normalmente ao princípio
da noite. Ao fim de 19,5±2,0 dias de incubação, eclodem juvenis
morfologicamente idênticos aos adultos medindo 2,39±0,25mm de
comprimento da concha. Os juvenis recém–eclodidos começam
imediatamente a alimentar-se. 18±1,6 dias após a eclosão, os juvenis
duplicaram o comprimento da concha. A maturidade reprodutiva foi
atingida ao fim de 152±1,5 dias com indivíduos que apresentavam
28,46±2,3mm de comprimento da concha. Neste momento o ciclo de
vida considerou-se completo. Foram realizados testes de crescimento com
cinco dietas diferentes e apresentam-se os resultados. O objectivo deste
trabalho é descrever técnicas de cultura usadas para manter este
gastrópode em condições normais de aquário e fornecer dados
indicadores para uma possível dieta de baixo custo a ser usada em cultura
intensiva.
OMACEA BRIDGESII

O

longueirões encontram-se distribuídos por numerosos habitats
intertidais e subtidais, desde o Atlântico Norte até ao Mediterrâneo
e Norte de África, englobando espécies de elevado valor comercial
pertencentes às famílias Pharidæ e Solenidæ. Em Portugal, as principais
espécies de longueirão exploradas são Ensis siliqua e Solen marginatus.
O método de captura utilizado é determinado pela espécie alvo e pelo
tipo de habitat. Os bancos de E. siliqua que ocorrem no litoral
oceânico são explorados com ganchorra, enquanto que S. marginatus
é capturado em estuários e sistemas lagunares costeiros, por
mariscadores apeados ou por mergulhadores em apneia que utilizam sal
na sua apanha. Nas zonas subtidais da Ria Formosa, a pesca de
longueirão com sal é também efectuada, embora ilegalmente, por
mergulhadores com escafandro autónomo. Apesar da apanha com sal
ser praticada por um elevado número de pescadores, o impacto
resultante desta técnica de pesca nas comunidades bentónicas
permanece desconhecido. Deste modo, o presente trabalho teve por
objectivo avaliar o impacto da pesca de S. marginatus com sal nas
comunidades bentónicas associadas e estimar o respectivo tempo de
recuperação. O estudo foi realizado num banco intertidal da Ria
Formosa, tendo sido adoptado um desenho experimental tipo BACI
(Before, After, Control, Impact). Na zona subtidal foram delimitadas seis
zonas com uma área de 6 m2 cada (três zonas controlo e três zonas
S
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experimentais). A pesca foi simulada nas áreas experimentais
e consistiu na na sua cobertura com sal. Subsequentemente, foram
definidos sete períodos de amostragem: antes da pesca, 1, 2, 7, 15, 30
e 90 dias após a pesca. Em cada zona de controlo e experimental
foram amostrados três quadrados, nos quais foram recolhidos
três corers de macrofauna (tubo de PVC com 0,06 m2 de área, totalizando
nove corers por zona) e dois corers de meiofauna (com 0,002 m2
de área, totalizando seis corers por zona). Adicionalmente, em todas
estas amostragens e ainda uma e duas horas após a pesca, procedeu-se
à medição da temperatura e salinidade na água intersticial com uma
sonda multiparamétrica. Na presente comunicação oral apresentam-se os principais resultados deste estudo, integrado no Projecto
SHARE - Sustainable Harvesting of Ensis, (Programa Interreg
IIIB- Arco Atlântico e co-financiado pela União Europeia, fundos
FEDER).

A

(As) is a common toxic element found in the
e nv i r onm e nt , oc c u r ri ng i n na t u r al water s, f r om both
anthropogenic and natural processes. Therefore, contamination of
aquatic environments, specially groundwater and drinking water, is
a serious public health problem in several regions around the globe,
particularly in Asia, and known to be related to cancer and other
pathologies. The main objective of the present work is to study the
toxicological effects, and the bioaccumulation and ability to regulate
arsenic in Corbicula fluminea exposed to different concentrations of
trivalent As in the water. The freshwater bivalves (N=200; 1.4g
± 0.2) from the River Minho (Portugal), were distributed randomly
by 10 tanks of 20 L each, contaminated with different nominal
concentrations of As (III) (100, 300, 500 and 1000 µgL -1 ). The
experiment was carried out during 28 days and was followed by 14
days of depuration in clean water. Total As concentration in whole
body was performed by Electhrotermal Atomic Absorption
Spectrometry (ET-AAS), and metallothioneins (MTs) quantified
through Differential Pulse Polarography (DPP-SMDE).
Biochemical responses (e.g. metallothioneins, histochemistry) were
evaluated and histological observations were used to assess
toxicological effects in tissues caused by this metalloid. The results
show a significant increase (p<0.05) in the total arsenic and in As
present in the cytosolic fraction after 28 days of exposure for all
treatments. A significant induction (p<0.05) of MTs was also
detected in bivalves exposed to the different concentrations of
arsenic. After the depuration period the results show a significant
decrease (p<0.05) for all treatments in comparison to levels
determined after 28 days of exposure, which is indicative of an
ability to regulate arsenic. The histological and histochemical
evaluations provide clear evidence that arsenic accumulated in
tissues, especially in the digestive gland, and caused tissue injury in
some organisms.
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of gastropod predation in the fossil record have been
the subject of extensive studies and its patterns are relatively well
documented in the literature. Unfortunately, much less is known for recent
mollusk communities especially from tropical shallow waters. Amongst
these, drilling intensities in soft bottom communities are the ones
less studied.
In general, the Caribbean region is considered a nutrient-poor,
phototrophic ecosystem, product of the declining primary productivity
and increased water temperatures which are consequences of the
oceanographic changes brought about by the rise of the Panama gateway
3 million years ago. The Bocas del Toro region, located in the Caribbean
coast of Panama, is considered a relatively high productivity zone due
mainly to runoff from the mangrove area bordering the coastline.
Data on predation by gastropods on soft bottom tropical mollusk
communities are presented here. Analyzes of over 100 recent dredge samples collected in the Bocas region as part of the Panama Recent Biotic
Survey show a relatively high incidence of predation on both gastropod
and bivalve shells. Incomplete drilled shells, representing failed attempts
by the predator and successful escapes by the prey were few. Such
observations are important for the so-called multiple bored prey
problematica, and its implication for predator-prey interaction dynamics.
In general, no significant differences in drilling intensities amongst
bivalve and gastropod prey were found. Both naticids and muricids
play an important role as predators in this region, although naticid
predation seems to be dominant.
In order to test the hypothesis concerning lower rates of predation
in the Caribbean as opposed to the eastern Pacific, gastropod predation
intensity in a series of samples from the Gulf of Panama, eastern Pacific
coast was analyzed. Preliminary results show that drilling intensities in
the Bocas del Toro samples are somewhat lower than in the Gulf of
Panama. Preferred prey is the same in both coasts.
More studies using larger sample sizes are needed in order to better
assess differential predation in shallow tropical waters of Central America.
YNAMICS

A

actividade da pesca é unanimemente considerada uma das maiores
ameaças à biodiversidade marinha e ao funcionamento dos
ecossistemas. Contudo, durante bastante tempo a gestão pesqueira
centrou-se unicamente na exploração sustentável dos mananciais de
espécies comerciais. Só mais recentemente desenvolveu-se uma maior
consciencialização sobre os impactos ambientais indirectos causados pelas
actividades pesqueiras. Na presente comunicação oral descrevem-se as
diferentes técnicas utilizadas na captura de longueirão e navalha (Famílias
Pharidæ, Solenidæ e Psammobiidæ) e enumeram-se os potenciais
impactos da sua utilização ao nível do sedimento e coluna de água, das
populações das espécies alvo e nas comunidades bentónicas associadas.
Subsequentemente, em função da informação recolhida, propõem-se
estratégias de gestão na tentativa de minimizar os impactos no
ecossistema, em função do habitat onde a pesca é exercida. Neste
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contexto, uma análise multi-critério revelou que a apanha manual
apresenta o menor impacto ambiental, tanto em zonas entre-marés como
subtidais. Nestas últimas, a apanha é realizada por mergulho em apneia,
“hookah” ou com escafandro autónomo (embora ilegalmente). Todavia,
pensamos que a proibição da captura por mergulho com escafandro
autónomo deverá ser revista, visto que, implementando certas restrições
à actividade, este método apresenta vantagens face à apanha por mergulho
em apneia. As técnicas manuais que utilizam artes de pesca rudimentares,
embora causem perturbações moderadas, não provocam alterações
ambientais irreversíveis. A maiores profundidades (onde o mergulho não
é viável), a utilização de artes de arrasto torna-se inevitável. Contudo, a sua
utilização deve ser ponderada tendo em consideração o balanço entre o
valor económico da pescaria e a sustentabilidade ambiental. A ganchorra
pode ser utilizada em áreas arenosas altamente hidrodinâmicas, visto que
nestas zonas as comunidades bentónicas são altamente resistentes e
recuperam rapidamente das perturbações físicas, tanto naturais como
antropogénicas. Finalmente, a utilização de técnicas que provocam um
impacto ambiental significativo deve ser evitada em habitats com elevada
biodiversidade e muito sensíveis a perturbações, como sejam as lagoas
costeiras e os estuários

F

bivalves from the family Unionidæ have been suffering
from the impact of multiple factors from diverse origins: anthropogenic (canals, dams, pesticides, and other toxic compounds), abiotic
(climatic modification) and biotic factors (invasive species and pathogenic
species). One of the physiological systems that may be affected by these
factors is the immune system of these organisms, decreasing their
defences. This makes these bivalves more vulnerable to diseases and also
incapable to adapt to these changed environments.
Two native species of the Unionidæ family were object of study
in this work: Anodonta cygnea and Unio pictorum, which abundances, in
Portugal, have been declining in the last years. A third species, Corbicula
fluminea, was also studied, since it is an invasive species that has been
proliferating in Portuguese rivers.
So, it is important to study and compare the immune system of
these species. The study focused on the main cellular components of the
haemolymph, the haemocytes, since they are responsible for important
immune responses such as phagocytosis and detoxification processes,
fundamental to the survival of the organisms. The classification of these
cells is not fully consensual among researchers, using microscopic
techniques and flow citometry the main cell types of these species were
characterised.
Preliminary laboratory experiments, revealed that these protection
mechanisms are almost suppressed when specimens are exposed to stress
factors like toxic compounds or pathogenic organisms, even the abundances of hæmocytes decline rapidly under the influence of these conditions; probably the same phenomena are affecting the specimens in their
natural environment.
RESHWATER

Cytometric
and morphologic
characterization
of haemocytes from
freshwater bivalves
Anodonta cygnea,
Unio pictorum and
Corbicula ﬂuminea
MARIANA F. HINZMANN1,
MANUEL LOPES-LIMA2
& JORGE MACHADO3
1

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha
e Ambiental, Rua dos Bragas, 289 - 4050-123 Porto
mhinzmann@bio.ua.pt
2
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Largo Prof. Abel Salazar, 2, 4099-003 Porto,
lopeslima@aquicultura.com
3
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Largo Prof. Abel Salazar, 2, 4099-003 Porto,
jmachado@icbas.up.pt

PORTUGALA - n.º 10 - Novembro 2007

Unidades faunísticas
de gastrópodes
pacifilos
no Neogénico
das Caraíbas
BERNARD LANDAU1,2,
& CARLOS MARQUES DA SILVA2
1

International Health Centres, bernielandau@sapo.pt.
Departamento de Geologia e Centro de Geologia
da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa
Paleo.Carlos@fc.ul.pt.

2

BEU, A.G., 2001. Gradual Miocene to
Pleistocene Uplift of the Central
American Isthmus: Evidence from
Tropical American Tonnoidean
Gastropods. J. Paleontol, 75(3): 706-720.
COATES, A.G. & OBANDO, J. A., 1996. The
geologic evolution of the Central
American Isthmus, in JACKSON, J. B. C.
et al., Evolution and Environment in
Tropical America, The Univ. Chicago
Press, Chicago, 21-56.
LANDAU B.M., SILVA, C.M. DA & VERMEIJ,
G. &, submitted. Paciphilic faunal
units in the Neogene Caribbean,
reproductive mode and the sinksource hypothesis as a possible explanation. Bull. Soc. geol. France.

Caracterização
morfológica
e funcional
das células do esófago
de Bulla striata
(Opisthobranchia)
ALEXANDRE LOBO-DA-CUNHA1
& GONÇALO CALADO2

25

U

facto marcante da história dos moluscos neogénicos das Caraíbas
é o desaparecimento dos táxones “pacifilos” que existiram em toda
a América tropical durante o Miocénico e o Pliocénico, mas que, posteriormente, sofreram uma redução da sua dispersão geográfica, acabando
limitados à porção pacífica da sua distribuição original. O que motivou este
fenómeno é ainda desconhecido, parecendo não haver uma ligação ambiental, ou uma limitação ecológica comum, óbvia, entre todos estes taxónes.
LANDAU et al. (subm.) sugeriram que a emersão do Istmo
do Panamá – durante o Pliocénico Sup. – teria isolado as populações
sumidouro (sink populations) atlânticas de moluscos dependentes de
populações fonte (source populations) localizadas no Pacífico. Consequentemente, as populações estabelecidas nas Caraíbas tornaram-se
inviáveis e acabaram por desaparecer. A revisão das espécies de gastrópodes pacifilas conhecidas revelou possuírem desenvolvimento larvar
planctotrófico, o que apoia esta hipótese.
Os pacifilos não desapareceram simultaneamente. Em vez disso,
sofreram um acentuado declínio durante o Plio-Plistocénico. A análise da
sua distribuição estratigráfica permitiu individualizar três “Gatunian
Neogene Paciphile Molluscan Units” (GNPMU). A GNPMU1 caracteriza-se por um elevado número de táxones pacifilos. Esta unidade
inicia-se no Miocénico Inf. e termina no início do Pliocénico Sup.
A GNPMU2 caracteriza-se pelo empobrecimento acentuado do número
de pacifilos e pela ausência dos seus dois grupos principais: Cancellariidæ
e Buccinidæ. Esta unidade cruza a fronteira Plio-Plistocénico e termina
durante o Plistocénico inf. A GNPMU3 caracteriza-se pela ausência de
elementos pacifilos e estende-se até à actualidade.
Com base nesta análise são identificados, nas Caraíbas, dois momentos de desaparecimento local de pacifilos. O primeiro, marcado pelo seu
decréscimo acentuado, corresponde ao “timing” dado por Coates & Obando
(1996) para o fecho da CAS (Central American Seaway). O segundo,
marcado pelo desaparecimento total dos pacifilos, coincide com o encerramento de todas as ligações Atlântico-Pacífico, tal como sugerido por BEU (2001).
M

O

esófago de Bulla striata divide-se em três regiões principais
a primeira ligando a massa bucal à moela (esófago anterior),
a segunda correspondendo à própria moela e a terceira ligando a moela ao
estômago (esófago posterior). Para obter novos dados sobre o tubo digestivo de opistobrânquios, amostras da primeira e terceira região do esófago desta
espécie foram preparadas para observação em microscopia óptica e electrónica.
Com base nas características celulares, a região do esófago
compreendida entre a massa bucal e a moela pode ainda ser subdividida
em duas partes. Na zona mais anterior, que inclui a bolsa esofágica em
forma de rim, o epitélio é constituído por células colunares com
microvilosidades e cílios. Nestas células formam-se dilatações apicais que
são libertadas para o lúmen do esófago. Esta secreção apocrina é
particularmente intensa no epitélio da bolsa esofágica. Pelo contrário, na
restante parte do esófago anterior não se detecta esta actividade secretora
nas células epiteliais que apresentam as microvilosidades inseridas numa
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cutícula espessa. Em todo o esófago anterior, com excepção do tecto da
bolsa esofágica, encontram-se numerosas células subepiteliais secretoras
de muco alojadas no tecido conjuntivo, as quais possuem um fino
prolongamento apical que atravessa o epitélio e atinge o lúmen. Grande
parte do citoplasma destas células é preenchido por vesículas de secreção
com conteúdo pouco denso aos electrões no interior das quais existe uma
rede de filamentos constituídos por polissacarídeos ácidos. O complexo
de Golgi é extraordinariamente desenvolvido nestas células, mas o retículo
endoplasmático é muito pouco evidente.
O esófago posterior apresenta células epiteliais de revestimento com
microvilosidades e cílios, não revelando secreção apocrina. Nesta parte
do esófago observam-se células secretoras totalmente inseridas no
epitélio, não existindo as células secretoras subepiteliais características do
esófago anterior. As células secretoras do esófago posterior têm forma
de garrafa e contêm numerosas vesículas com conteúdo densos aos
electrões, os dictiossomas possuem diversas cisternas também com
contudo denso e o retículo endoplasmático rugoso apresenta numerosas
cisternas dilatadas.
Em volta de todo o esófago encontra-se uma camada de tecido muscular.
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Nomenclatura,
diversidade,
caracteres e filogenia
do género Haminœa
no Atlântico
e Pacifico Este

moluscos do género Haminœa são opistobrânquios marinhos que
pertencem à ordem Cephalaspidea. Vivem em águas calmas em
lagoas costeiras ou baías abrigadas, por norma associados a fanerogâmicas
ou algas alimentando-se do fitoplâncton que cresce na superfície foliar.
A sistemática das espécies é bastante confusa, sobretudo porque
grande parte dos estudos taxonómicos existentes baseiam-se no estudo das
conchas, que são extremamente semelhantes entre espécies. Um total de 47 espécies estão descritas para o Atlântico e Pacifico Este (20 no Atlântico
Oriental, 15 no Atlântico Ocidental, e 12 no Pacifico Este). Contudo, as
últimas estimativas resultantes de trabalhos que combinam o estudo da anatomia e das conchas referem por exemplo a ocorrência de não mais de oito
no Atlântico Oriental e três no Atlântico Ocidental. Outro bom exemplo da
confusão existente e dos problemas de nomenclatura é o continuo uso do
nome Haminœa elegans para exemplares recolhidos na faixa tropical em ambas
as margens do Atlântico (Congo, São Tomé e Príncipe, Caraíbas). Contudo
este nome foi introduzido por GRAY em 1825 para exemplares das Ilhas Britânicas e é muito provavelmente um sinónimo da espécie Europeia H. navicula.
Neste trabalho é evidenciada a importância de uma abordagem
taxonómica integrada resultante da combinação de caracteres das conchas,
anatomia, e sequências de ADN na resolução dos problemas de sistemática no género Haminœa. Discutem-se os principais caracteres para
a diagnose das espécies, bem como o papel de uma filogenia molecular
no estabelecimento de uma base alfa-taxonomica que facilite o reconhecimento de diferentes linhagens evolutivas.
Inclui-se uma filogenia molecular preliminar e as relações
biogeográficas das diferentes espécies ou grupos de espécies são
discutidas. Processos cladogénicos são inferidos a partir de métodos
Bayesianos que incorporam modelos com “relógios-moleculares”.
S
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A

espécie Aeolidiella stephanieæ é um dos nudibrânquios com maior
interesse comercial na indústria da aquariofilia marinha. A popularidade destes organismos, erradamente designados durante anos como
Berghia verrucicornis, é devida não à sua coloração mas sim ao seu regime
alimentar, constituído exclusivamente por anémonas vidro Aiptasia spp..
Este tipo de anémonas apresenta elevadas taxas de reprodução (nomeadamente assexuada por laceração do pedúnculo basal) e crescimento,
podendo rapidamente dominar todas as superfícies disponíveis em aquários de recife, ameaçando seriamente a sua componente estética. Adicionalmente, estas anémonas podem ainda danificar gravemente outros
organismos que ocupem o mesmo aquário, nomeadamente corais, através
de processos de alelopatia. À semelhança de outros nudibrânquios,
A. stephanieæ mantém uma relação simbiótica com zooxanthellæ presentes nas suas presas (Aiptasia), embora esta relação seja caracterizada como
uma “simbiose mutualística primitiva”. O facto de A. stephanieæ ser hermafrodita, ter um tempo de geração curto, produzir embriões que eclodem
sobre a forma de pequenos juvenis ou de larvas lecitotróficas (poecilogonia) e a possibilidade de produzir o seu alimento em cativeiro, constituem grandes vantagens para o cultivo deste organismo à escala comercial.
A maior restrição ao cultivo de A. stephanieæ é precisamente assegurar
uma produção regular de Aiptasia, com tamanhos adequados, para a
alimentação de juvenis e adultos. O presente trabalho pretende estabelecer
um protocolo de cultivo comercial para este nudibrânquio, desenvolvendo
um modelo de produção de Aiptasia que nos permita calcular qual a quantidade (número de indivíduos e biomassa) de anémonas que se pode obter
no final de um determinado período de tempo (1, 3, 6 e 12 meses), sob
determinadas condições de luz (luz solar, fluorescente e escuridão),
temperatura (28, 24 e 20ºC), densidade de cultivo (500, 1000 e 2000
anémonas.m-2) e alimento (nauplios de Artemia recém-eclodidos e metanauplios enriquecidos com microalgas). As anémonas produzidas sob as diferentes condições de cultivo serão fornecidas como alimento a reprodutores de A. stephanieæ, de modo a verificar qual a sua importância na quantidade e viabilidade de embriões, assim como na sua composição bioquímica.

M

EXICO is situated between the Pacific and the Atlantic Oceans which

makes it a region of high biodiversity. Nevertheless, in Mexico,
the studies on opisthobranchs are almost confined to the Pacific coast.
In this work we studied the opisthobranchs reported to the Gulf
of Mexico in order to place the fauna of the Yucatan Peninsula in
the “great Caribbean” context. We therefore complied available data from
different sources, and undertook field work in the Yucatan peninsula;
we sampled eighteen stations in the coral reefs of “Madagascar”, “La Serpiente” and “Bajas de Sisal” and ten in the lagoons of “Yucalpeten” and
“La Bocana”, between January and August 2007. We found 527 specimens
of 47 species. These results together with the bibliographic research were
then compared with other check-lists of the surrounding biogeographical
areas, by means of cluster analysis and Parsimonial Analysis of Endemi
ity (PAE). Results are here reported.
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colecções de moluscos fósseis do Museu Mineralógico
e Geológico são parte integrante das importantes colecções
malacológicas do Museu de História Natural da Universidade de
Coimbra. O numeroso acervo aí existente testemunha um longo
historial de mais de dois séculos, enraizado na reforma pombalina
da Universidade e na criação do Gabinete de História Natural da,
então, Faculdade de Filosofia. De entre este conjunto heterogéneo e repartido por duas secções museológicas, destaca-se
uma vasta colecção de referência, de índole generalista, composta
por mais de vinte mil espécimes de moluscos bivalves, gastrópodes
e cefalópodes, representativos dos principais períodos do Fanerozóico e das principais jazidas europeias conhecidas na segunda
metade do século XIX . Esta colecção foi adquirida, a partir
de 1870, a algumas das principais casas comerciais especializadas em objectos de História Natural. Entre estas destacam-se
as de A. Krantz (Bona), Louis Saemann (Paris) e J. S. Rodriguez
(Roma).
Presentemente, procede-se à inventariação digital deste acervo
malacológico, com recurso a uma base de dados informatizada.
A sua orgânica de funcionamento consiste em duas fichas de
inventário associadas: uma de espécime e uma outra de espécie,
correspondentes à peça do acervo e à descrição geral do taxon,
respectivamente. Desta forma, serão reportados conteúdos para além
dos específicos de cada espécime da colecção, tornando possível
traçar conjuntos de informação mais generalista e apelativa, permitindo
que a sua aplicação transcenda uma mera gestão museológica das
colecções. A divulgação destas colecções, baseada num processo de
estudo e sistematização do acervo, tornará possível o acesso aos espécimes fora do Museu, por parte de um público-alvo interessado em
Malacologia. A base de dados In Natura Premium apresenta-se, desta
forma, como um recurso eficaz na gestão museológica e como interface
dos dados destas colecções, com vista à sua disponibilização para
o grande público.

Implementação
de uma base de dados
em Malacologia:
o exemplo das colecções
de moluscos fósseis
do Museu Mineralógico
e Geológico
da Universidade
de Coimbra

E

Entre a Colecção
e a Ciência

A

S

apresentação oral tem por objectivo demonstrar a intervenção
que os coleccionadores malacológicos podem ter no que diz
respeito à colaboração com a comunidade científica em particular,
e com a população em geral.
Através das muitas recolhas que tenho efectuado ao longo
dos anos como coleccionador, juntei uma quantidade enorme
de material malacológico e, consequentemente, de conhec i m e n t o e i n f o r m a ç ã o, q u e a ch e i q u e d e ve r i a s e r
p a r t i l h a d o c o m o u t r o s c o l e c c i o n a d o r e s e i n t e r ve n i e n t e s
nesta área.
Assim, dei início a alguns projectos, nomeadamente a construção
de um site na Internet, inteiramente dedicado à fauna da zona lusitânica, e, com publicação gratuita neste site, à elaboração de trabalhos de
inventário da fauna nacional.
STA
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Outras colaborações que surgem destas iniciativas são na área da
definição dos ecossistemas (ex.: recolha de exemplares em habitats,
profundidades, etc., para onde não havia descrição prévia), e definição das
áreas de distribuição das espécies.
A fotografia de exemplares vivos, quer no seu habitat natural quer
depois de recolhidos, e de exemplares mortos é outra área de possível
colaboração.
Finalmente a sensibilização da população em geral para a necessidade
de conservação da biodiversidade malacológica poderá ser feita em
parceria com câmaras municipais, juntas de freguesia, escolas e outras
instituições.
Em conclusão, penso que os pontos de contacto entre a comunidade
científica e os coleccionadores (sendo alguns deles cientistas ou tendo
formação científica) são de tal forma numerosos, que não deverão ser
desprezados e que colaborações futuras só poderão trazer benefícios
a ambas as partes.
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do sul de Portugal
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Náiades ou mexilhões-de-rio da família Unionidæ são animais
sedentários de grande longevidade cuja larva é parasita
obrigatório de um peixe. Estas características determinam
u m a d i n â m i c a d a s p o p u l a ç õ e s mu i t o p r ó p r i a e b e m
diferenciada de qualquer outro invertebrado aquático, cuja
dispersão geralmente depende da sua mobilidade e ciclo de
vida rápido.
Em 2005 a comunidade de Náiades da ribeira de S. Pedro (bacia
do Guadiana) foi cartografada e caracterizada em toda a sua
extensão.
Nos dois anos seguintes foi efectuada a monitorização desta
comunidade assim como da ictiofauna da ribeira, quantidade e qualidade da água. O limite de distribuição das Náiades a montante está
muito fortemente associado ao limite de ocorrência dos hospedeiros
das suas larvas.
A jusante esta relação não foi evidente nos dois anos de estudo,
com populações de Náiades significativas em zonas de baixa densidade
de hospedeiros adequados.
A ictiofauna revelou-se muito fiel aos refúgios da época estival
ao longo de todo o estudo, sugerindo movimento reduzido ao
longo da ribeira. Nas zonas limítrofes destes refúgios encontram-se os núcleos das populações de Náiades, que revelaram movimentos transversais ao eixo do rio antes e depois da
época seca.
Os núcleos populacionais dos refúgios estivais parecem ser
capazes de se manter por si só, contribuindo para os núcleos
a jusante e montante através das larvas transportadas pelos peixes,
e a jusante também com indivíduos arrastados pelo caudal de
Inverno.
Estes movimentos longitudinais, ainda que reduzidos, são essenciais
para manter a diversidade genética de toda a população.
S
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presente trabalho aborda o estudo dos icnofósseis presentes na
superficíe bioerosionada de Foz da Fonte (Sesimbra) e das relações
espaciais e sequenciais, com o objectivo de interpretar a sua evolução
paleoecológica e o seu significado paleoambiental.
A área de estudo localiza-se na costa da Península Setúbal, 40 km a SW
de Lisboa (38º 26’08.60” N; 9º 12’ 40.35” W). Trata-se de uma superfície
rochosa sub-horizontal, com uma área de 468 m2, correspondente ao contacto entre calcários cretácicos (Aptiano-Albiano) e sedimentos terrígenos
miocénicos (Burdigaliano médio a superior, de acordo com resultados preliminares de nanoplâncton calcário). Esta superfície, uma plataforma de
abrasão marinha originada durante evento de transgressão no Miocénico
inferior, apresenta-se profusamente bioerosionada em cerca de 80-90% da
sua área. Observam-se também, in situ, somatofósseis de organismos
encrostantes (e.g., Pycnodonta squarrosa, balanomorfos e corais coloniais).
Foram identificadas e caracterizadas as icnocenoses (associações de
icnofósseis) ali registadas. Seleccionaram-se dezassete áreas representativas de 20×20 cm, e, em cada uma delas, identificaram-se, contaram-se
e mediram-se (dimensão e orientação: direcção e inclinação) as estruturas bioerosivas presentes, sendo as relações espaciais e sequenciais
existentes entre elas igualmente registadas.
As estruturas bioerosivas mais comuns correspondem a perfurações
de bivalves endolíticos. Foram identificadas três icnospecies: Gastrochænolites torpedo; G. lapidicus e G. ornatus. A área entre estas é ocupada por
perfurações de esponjas Clionidæ (icnogén. Entobia) e de sipunculídeos
(icnogén. Trypanites). As perfurações de cirrípedes acrotóraxicos (icnogén.
Rogerella) e de anelídeos poliquetas (icnogén. Caulostrepsis) apresentam
distribuição mais restrita, limitada à parte externa da plataforma.
Esta superfície bioerodida corresponde à icnofácies Entobia.
A abundância de estruturas de tipo Gastrochænolites e Entobia é indicadora
de substrato rochoso num paleoambiente marinho de pequena
profundidade e de baixa ou nula taxa de sedimentação.
Na Foz da Fonte, durante a transgressão miocénica, a sobreposição
de diferentes icnocenoses, assim como a erosão física, rebaixaram a
superfície do substrato, destruindo ou truncando estruturas bioerosivas
anteriores. A relação espacial e sequencial observada permitiu reconhecer
uma sucessão ecológica, desde uma comunidade dominada por esponjas
(representada por Entobia e Trypanites) até uma comunidade dominada
por bivalves (representada por Gastrochænolites).

Interpretação
paleoecológica
com base
em perfurações
de bivalves fósseis:
O exemplo
de Foz da Fonte
(Sesimbra, Portugal)

O

Ontogenia e evolução
do ligamento
em Anomalodesmata
(Bivalvia: Heterodonta)

O

ligamento constitui uma sinapomorfia dos bivalves e um dos órgãos
mais estudados em representantes da classe. Sua importância
funcional na abertura da concha atrai considerável interesse, enquanto
suas diversas variações em grupos viventes e fósseis são amplamente
utilizadas em estudos taxonômicos e filogenéticos. Em Anomalodesmata,
o ligamento apresenta-se modificado pela presença de uma porção rígida,
completamente calcificada, que recebe o nome de litodesma.
Investigações prévias visando esclarecer a formação dessa estrutura
concentraram seus esforços em espécies com um litodesma central,
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disposto ao longo de todo o ligamento. Entretanto, modelos resultantes
desses estudos não explicam as condições presentes nos Thracioidea, cujo
litodesma ocorre à frente de um ligamento não-calcificado. Nesta análise,
a ontogenia da concha do último táxon foi analisada sob microscopia
eletrônica de varredura, revelando que o litodesma constitui o único
componente da charneira dos menores juvenis. O ligamento não-calcificado forma-se em estágio ulterior, concomitante à reabsorção do
litodesma em diversas espécies do grupo. Tal resultado sugere que
processos heterocrônicos na evolução dos Anomalodesmata foram
responsáveis pela diversificação morfológica do ligamento destes
moluscos.
Apoio financeiro: ORSAS; Gates Cambridge Trusts; Emmanuel
College.

D

o Neogénico, antes da emersão do Istmo do Panamá,
as Caraíbas estavam biogeograficamente divididas em duas
províncias: a Província Caloosahatchiana (a norte) e a Gatuniana (a sul),
com as suas componentes atlântica e pacífica. Após a emersão do Istmo
do Panamá, a porção atlântica da Província Gatuniana deu origem à actual
Província das Caraíbas.
WOODRING (1974) constatou que as associações fósseis
neogénicas do S das Caraíbas eram distintas das restantes associações gatunianas. Baseando-se nestas diferenças, instituiu
a Subprovíncia Colombiana-Venezuelana-Trinidade. Desde então, as
associações fósseis neogénicas da costa N da América do Sul
foram organizadas biogeograficamente de modos distintos e atribuídas a várias subprovíncias com expressões temporais variáveis
(e.g., PETUCH, 1988).
LANDAU et al. (2008), com base em novos dados do Pliocénico
da ilha de Cubagua (Venezuela), reviram a paleobiogeografia do
Sul das Caraíbas. Os dados obtidos mostram que, a nível subgenérico, não existe diferença significativa na composição
taxonómica das várias associações gatunianas. Contudo, a nível
específico, constata-se clara afinidade entre as associações atlânticas
da costa N da América do Sul. Estes resultados mostram distintamente que este grupo de associações gatunianas do S das Caraíbas,
i.e., da Colômbia, Punta Gavilán, Cubagua e Springvale, formam
uma unidade biogeográfica distinta no seio da Caraíbas, diversa da
encontrada na vizinha região ístmica, a oeste, e que provavelmente já
existiria desde o Neogénico Inferior. Estas associações – em comparação,
e.g., com as associações actuais – apresentam alguma estabilidade
a nível genérico, mas uma taxa de rotatividade (turnover), específica
muito elevada.
Para qualificar esta unidade biogeográfica foi dada preferência
ao nome Subprovíncia Colombiana - Venezuelana - Trinidade,
preterindo o nome Subprovíncia Puntagavilaniana (instituído
por PETUCH, 1988), nomeadamente, por razões de prioridade
nomenclatural.
URANTE
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últimos anos a introdução de espécies não nativas invasoras
ganhou uma grande relevância em toda a teoria ecológica sendo as
zonas estuarinas uns dos ecossistemas mais susceptíveis a estas introduções. Este tipo de ecossistemas são sujeitos a várias actividades
antrópicas (aquacultura, actividades de transporte e de recreio, descarga de
água de lastro e turismo) que podem resultar em invasões potencialmente
responsáveis por impactos ecológicos e económicos graves. Neste estudo,
que resulta de um conjunto de dados recolhidos nos últimos cinco anos
a que se acrescenta uma aturada revisão bibliográfica, é documentada
a presença de quatro espécies de moluscos não nativos com populações
auto-sustentáveis (Corbicula fluminea, Mya arenaria, Physella acuta e Potamopyrgus antipodarum) presentes em dois estuários portugueses: estuários
dos rios Minho e Lima. Uma especial atenção é dada aos vectores
de introdução, origem das espécies introduzidas, autoecologia (e.g.
abundância, biomassa e distribuição) e aos impactos ecológicos e económicos causados. De destacar a presença da espécie C. fluminea com um
comportamento invasor diferente nos dois estuários: grande distribuição
espacial e elevadas abundâncias e biomassas no estuário do Minho e uma
distribuição espacial reduzida bem como abundâncias e biomassas baixas
no estuário do Lima. Dados referentes a campanhas de amostragem
realizadas nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 tentaram levantar
hipóteses (e.g. diferentes condições abióticas, diferentes interacções
bióticas, diferente propagule pressure e diferenças genéticas) capazes de
explicar este distinto comportamento invasor.

Moluscos
não nativos
presentes
em dois estuários
Portugueses

S

Investigaciones
sobre biodiversidad
marina tropical
(campañas
Panglao-2004
y Santo-2006)

N

OS

E conocen entre 230.000 y 275.000 especies marinas actuales

en todo
el planeta. De ellas, unas 195.000 viven en áreas costeras de los
mares tropicales (alrededor del 70%) y cerca de 93.000 en los arrecifes de
coral (una tercera parte). Estas cifras de especies conocidas representan
sólo una fracción, más o menos pequeña, de las que realmente deben
existir. De las 1.800 especies marinas nuevas que, como promedio, se
describen cada año, alrededor del 43% corresponden al Indo-Pacífico
tropical. En la literatura se señala que la mayor diversidad de especies marinas se concentra en la zona que comprende el archipiélago indonesio,
Filipinas, Nueva Guinea Papua, norte de Australia y área de la Gran
Barrera, y decrece de forma gradual según nos alejamos de este “epicentro
de la biodiversidad marina”. Sin embargo, esta afirmación se apoya sólo
en datos referentes a los grupos marinos más conspicuos, como pueden
ser los manglares, fanerógamas marinas, corales o peces. Pero, por otro
lado, los grupos animales que con diferencia comprenden un mayor
número de especies (moluscos y crustáceos) están insuficientemente
estudiados en el área Indo-Pacífica.
Por este motivo, el Museo Nacional de Historia Natural de París (bajo
la dirección del Prof. Philippe Bouchet) viene organizando, desde hace
unos años, una serie de campañas para hacer estimas totales de la biodiversidad en el Pacífico tropical, basadas sobre todo en el estudio en
profundidad de los dos grupos animales antes mencionados: moluscos
y crustáceos decápodos. Hasta el momento se han desarrollado campañas
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en las islas de Nueva Caledonia (1993 y 2000), Rapa (2002), Filipinas
(2004) y Vanuatu (2006).
En la presente charla se comentan diversos aspectos sobre el
desarrollo de estas dos últimas campañas, como algunos detalles de su
organización, los métodos de muestreo empleados y la forma de proceder
con el material recogido. Asimismo, se exponen brevemente algunos
resultados preliminares, sobre todo referentes a los moluscos.
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Ria Formosa existe uma pescaria artesanal de gastrópodes
muricídeos dirigida à captura de duas espécies com elevado valor
comercial, o búzio [Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus] e a canilha (Bolinus
brandaris), a qual é tradicionalmente exercida com uma arte-de-pesca ilegal
localmente designada por “teia-de-carteiras”. Devido à sua importância
enquanto actividade complementar a outras pescarias, durante os últimos
anos a comunidade piscatória local que opera esta arte-de-pesca tem
exercido alguma pressão no sentido da legalização da pescaria de búzio
e canilha com “teia-de-carteiras” na Ria Formosa. Face à escassez de
informação sobre esta pescaria e respectivas espécies-alvo, o IPIMARCRIPSul desenvolveu um estudo integrado tendo por principais
objectivos a caracterização da actividade pesqueira com a “teia-de-carteiras” e o estudo de aspectos relevantes da biologia e ecologia do
búzio (T. trunculus). Relativamente à pescaria, a realização de campanhas
de pesca mensais possibilitou a descrição das operações de pesca e da
arte-de-pesca, estimação do rendimento de pesca, caracterização da
estrutura demográfica das espécie-alvo e quantificação das rejeições.
No respeitante aos estudos sobre a biologia e ecologia do búzio, foi dado
particular ênfase à estimação da idade e crescimento, estudo do ciclo
reprodutivo e avaliação da incidência e nível de imposex em T. trunculus.
A globalidade desta informação permitiu fundamentar cientificamente
uma proposta de medidas de gestão com vista à legalização desta pescaria
na Ria Formosa. Neste contexto, a presente comunicação oral resume
os principais resultados obtidos ao longo de cinco anos de estudo,
culminando com a proposta de um conjunto de medidas de gestão
indispensáveis para a legalização desta pescaria e para a exploração
sustentável deste recurso pesqueiro.
A
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painéis
T

biomineralization events may be easily affected by physical-chemical parameters mainly by the pH, pCO2, pO2, HCO3- and
Ca2+. Our studies concern the correlation between these parameters
and the calcium carbonate balance from the haemolymph fluid and
mantle calcareous structures in Anodonta cygnea.
The fluids were collected every month during one year. The pH,
pCO2, pO2, HCO3- and Ca2+ were measured by an Arterial Gasimeter;
the HCO3- was calculated based on the pH and pCO2 by the HendersonHasselbalch equation. The total Ca2+ was analysed by an automatic
analyser with indirect selective electrodes. The organic acids analysed
(succinic and L-lactic acid) were quantified by enzymatic assays.
Differences between months were tested for statistical significance by
a one-way analysis of variance (ANOVA) with fixed effects.
The seasonal pCO2 curve showed relevant peaks at June-July and
October-November which superimpose two highest calcification periods.
Having in mind that the CO2 is a major component of the pH buffering
system, it seems obvious to point out that these peaks are correlated with
a respiratory acidosis situation causing the calcium dissolution from
haemolymph’s deposits. The HCO3- and Ca2+ curves showed a significant
and coincident release of bicarbonate and calcium ions slightly after the
CO2 maximum contents in June-July and October-November. This may
suggest that these two peaks are effectively correlated with the possible
dissolution of calcareous structures and subsequently with the strong
promotion of shell calcification. The results showed also a clear presence
of succinic acid, with a significant peak during July-November. This
gradual increasing seems to potentiate the acidosis effect of the CO2
peak in September, possibly creating an intense dissolution of the
calcareous concretions.
As a final conclusion, it is possible to propose a general scheme
for seasonal pCO2, HCO3-, Ca2+ and pH variations. In fact, the CO2
increasing occurs as primary and determinant cause to the acidic pH
tendency which works as a physiological trigger promoting the subsequent
dissolution of calcareous concretions during spring-autumn. On the contrary,
the HCO3- occurs earlier as a main factor for an alkalosis situation inducing
the calcium microspherules deposition in the mantle during the winter-spring
period.
HE
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A

pesca com ganchorra, dirigida à captura de bivalves, assume grande
importância no contexto das actividades pesqueiras exercidas ao
longo da costa portuguesa. Os efeitos resultantes deste tipo de actividade
ocorrem ao nível dos sedimentos, coluna de água e estrutura das
comunidades biológicas. A magnitude do impacto depende de vários
factores, nomeadamente do tipo de habitat, das próprias comunidades
e ainda do esforço de pesca exercido. A maioria dos trabalhos
nesta temática restringe-se aos efeitos imediatos e/ou a curto prazo,
relacionando-os com o tipo de habitat e com a arte de pesca utilizada. No
entanto, pouco se conhece sobre os efeitos cumulativos decorrentes de
diferentes intensidades de pesca. Neste contexto, o presente trabalho teve
por objectivo analisar os potenciais efeitos cumulativos da pesca com
ganchorra nas comunidades bentónicas ao largo da baía de Lagos, uma
zona onde a pesca com ganchorra não é exercida há mais de uma década.
Para o efeito, adoptou-se um desenho experimental tipo BACI (Before,
After, Control, Impact), visando a comparação de três áreas a cerca de
nove metros de profundidade (uma área de controlo e duas áreas
experimentais sujeitas a diferentes intensidades de pesca) com cerca de
2000 m2 cada e separadas cerca de 500 m para minimizar interacções entre
áreas. A área de controlo não foi impactada pela pesca, numa área
experimental a arte de pesca foi operada dois dias consecutivos durante
duas horas, enquanto na segunda área experimental, a pesca foi realizada
em quatro dias consecutivos durante seis horas. A recolha de amostras
foi efectuada por mergulhadores com escafandro autónomo durante
oito períodos de amostragem (antes da pesca, imediatamente após a pesca,
1, 2, 3, 7, 15 e 30 dias). Em cada área foram recolhidos três corers de
macrofauna (0,06 m2) em triplicado, perfazendo na totalidade nove
amostras por área. No presente painel apresentam-se resultados
preliminares deste estudo, integrado no projecto TIMES - Towards
integrated management of Ensis stocks (Programa Interreg IIIB - Arco
Atlântico e co-financiado pela União Europeia, fundos FEDER).

A

Fábricas de cimento de Maceira Liz e Pataias localizam-se no
concelho de Leiria e Alcobaça, respectivamente. A área de reserva
de cada uma das fábricas abrange duas pedreiras, nas quais são explorados calcários e margas em unidades de idade jurássica.
Com vista a compatibilizar as actividades de exploração com a
preservação, estudo e divulgação do riquíssimo património geológico
e paleontológico existente, procedeu-se à recolha e sistematização de
uma colecção de referência, composta essencialmente por moluscos
fósseis, com vista à sua musealização nas respectivas fábricas, de acordo
com um plano expositivo previamente estabelecido. As associações
malacológicas da fábrica Maceira Liz contêm fósseis de cefalópodes
nectónicos ou necto-bentónicos, representativas de ambientes marinhos
de rampa carbonatada do Toarciano a Caloviano. Compreendem
nautilóides, belemnites e, sobretudo, várias espécies de amonóides dos
géneros Macrocephalites, Choffatia, Reineckia, Indosphinctes e Homœoplanulites.
Os bivalves estão representados por formas pelágicas afins a Bositra buchii.
S
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Na fábrica Cibra Pataias sobrevêm calcários brancos de natureza
recifal (biolititos) de idade bajociana a batoniana. Possuem uma
interessante malacofauna críptica, com numerosas espécies de bivalves
(Cucullæa, Crenella, Oxytoma, Chlamys, Entolium, Plagiostoma, Fimbria,
Granocardium) e de gastrópodes (Pleurotomaria, Angaria, Architectonica,
Neritopsis, Columbella).
A conservação do acervo paleontológico das Fábricas de
Maceira Liz e Pataias justifica-se pelo seu interesse científico, educativo e turístico/lúdico. A sua integração em Museu já existente
na Fábrica Maceira Liz, ligado à história fabril e à actividade extractiva,
constitui um contributo significativo para a divulgação das ciências
naturais, através de saídas de campo e aulas-museu. Com esta
finalidade elaboraram-se painéis informativos sobre a Geologia e
Paleontologia locais, onde se dão a conhecer a riqueza e diversidade
dos moluscos e outros fósseis associados, a par de reconstituições paleoecológicas de antigas comunidades de organismos do
Jurássico.
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Estudo
do metabolismo
e morfologia
de Anodonta anatina
e Unio pictorum
através pela aplicação
de métodos
fisiológicos

e UNIO PICTORUM são duas espécies de bivalves
de água doce, pertencentes ao género Unionoidea. Estão são
ecologicamente importantes, alvo de interesse a nível fisiológico, ecológico
e toxicológico, pois têm a capacidade de regular a quantidade de
microalgas, reciclar nutrientes e estabelecer relações entre produtores
primários e predadores.
O objectivo deste trabalho foi estudar o seu metabolismo, através
da aplicação de métodos ligados à fisiologia, comparando-o com o seu
tamanho e idade. Uma vez que ainda sabe pouco sobre o metabolismo
destes animais achou-se importante compreender e estudar tais
espécies. Dada a importância dos bivalves na recuperação ambiental
torna-se importante este tipo de estudos. Devido à elevada sensibilidade destes animais a análise do processo de manutenção em cativeiro
é essencial.
NODONTA ANATINA

A metodologia adoptada para a realização das diferentes experiências
incluiu a manutenção de culturas de microalgas e bivalves. Foi necessário
proceder-se à medição de parâmetros morfológicos e fisiológicos
(tamanho; peso; taxa de filtração; taxa de respiração e excreção) para
o cálculo do índice de “Scope for growth”. Tendo em conta o desconhecimento das espécies em causa foi necessário proceder-se a ajuste
dos métodos utilizados.
A nível metabólico não se verificaram diferenças significativas entre
Anodonta anatina e Unio pictorum.
Seria necessário experimentar com um maior número de animais
de forma a utilizar uma amostra representativa. Muito do trabalho
desenvolvido foi na optimização dos métodos fisiológicos
a utilizar para as duas espécies em estudo, Anodonta anatina e Unio
pictorum.
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Compilação de informação científica relativa à malacofauna
madeirense numa base de dados e criação de um catálogo de espécies.
Determinação da influência das distintas variáveis ambientais
(ecológicas, climáticas, geomorfológicas, vegetacionais, geográficas,
antropogénicas e outras) na distribuição da malacofauna terrestre na ilha
da Madeira e em áreas de referência seleccionadas (floresta - ZPE
“Laurissilva” e zona costeira - ZPE “Ponta de São Lourenço”).
Determinação de um modelo mínimo adequado para a aferição da
distribuição da malacofauna terrestre na ilha da Madeira e possível
validação nas áreas de referência seleccionadas.
Previsão da distribuição da malacofauna terrestre para a Ilha
da Madeira e áreas de referência nos períodos compreendidos entre
2040-2069 e 2070-2099, com base nos cenários climáticos existentes.
Selecção de espécies alvo para conservação e áreas potenciais para
a criação de reservas malacológicas.
MÉTODOS:
A compilação da informação bibliográfica da malacofauna da ilha da
Madeira será efectuada com recurso à base de dados ATLANTIS
TIERRA 2.0, utilizando-se para a cartografia digital uma grelha com
quadrículas de 500x500 metros.
Serão apenas seleccionadas as espécies cuja informação cartográfica
possua um nível de precisão 1 (1 a 3 quadriculas seleccionadas) e/ou 2
(4 a 50 quadriculas seleccionadas) e nível de confiança seguro. Estas
serão posteriormente agrupadas de acordo com os distintos morfotipos
(coneiforme, discoide, fusiforme, globular e desnudo).
Utilizando os mapas digitais para as variáveis ambientais seleccionadas, efectuar-se-á a extracção dos parâmetros de cada quadrícula da
matriz de dados, para cada variável ambiental, recorrendo a ferramentas
SIG. A quantificação do coberto vegetal será efectuada através de imagens
por satélite e fotografias aéreas, enquanto que as variáveis métricas de
uso de solo serão obtidas através do cálculo de índices de diversidade.
Utilizar-se-á uma regressão múltipla para determinar a combinação de
variáveis que melhor expliquem a distribuição das espécies em estudo e obter
modelos mínimos adequados através da metodologia de selecção Stepwise.
Proceder-se-á à tentativa de validação dos modelos obtidos ao nível
de Ilha para os locais de referência seleccionados.
RESULTADOS ESPERADOS:
Obtenção de modelos de distribuição espacial para a malacofauna
terrestre da ilha da Madeira, de acordo com os distintos morfotipos.
Determinação da aplicabilidade dos modelos preditivos obtidos
ao nível de ilha para as áreas de referência e aferição da necessidade
de obtenção de novos modelos para zonas de referência.
Obtenção de mapas de distribuição espacial da malacofauna terrestre
para os períodos compreendidos entre 2040-2069 e 2070-2099.
Determinação de hotspots de diversidade malacológica e selecção
de espécies alvo para conservação, com base nos mapas de distribuição
espacial potencial obtidos.
Definição de áreas potenciais para a criação de reservas malacológicas.
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on the age structure and growth in fishery-exploited
species is fundamental for the estimation of demographic
parameters and assessment of population dynamics.
The banded murex, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus, is
commercially exploited by artisanal fisheries in several countries,
including Portugal and Tunisia. However, despite its commercial
importance, this species has been subject of few age estimation studies.
The operculum is a structure located on the external surface of
the gastropod foot, whose primary function is to close the shell
aperture, thus providing shelter for the head-foot when retracted inside
the shell.
Counting the number of growth marks (surface striae) on the
operculum surface is a generally accepted method for determining the
age of some gastropod species. However, in some cases, this method
did not produce consistent and reliable results, and therefore alternative
ageing methods have been used, namely the analysis of the number of
adventitious layers in operculum sections.
The present poster reports the first attempts to estimate
the age of T. trunculus from Portuguese and Tunisian populations
through the analysis of the operculum (by using both the number
of surface striae and the number of adventitious layers in sectioned
opercula).
Simultaneously, to validate the deposition rhythm of these growth
marks, the surface striae and adventitious layers in the opercula of three
generations of T. trunculus specimens born and held in captivity (thus of
precisely know age: 1, 2 and 3 years-old) were also counted following
the same procedures.
This study is important to evaluate the accuracy and precision of
estimating the age of the banded murex by using the operculum and
to compare the demographic structure of T. trunculus populations from
Portuguese and Tunisian coasts.
NOWLEDGE
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cephalopods, Octopus maya posses direct development,
with newly hatched juveniles having similar morphological and
behavioural traits as adults. Prey preference, either innate or as a result
of associative learning, could be advantageous for juvenile octopus,
who need to predate efficiently as soon as inner yolk reserves come to an
end. The selective feeding behaviour of O. maya was investigated through
experiments where juveniles (4, 16 and 45 d since hatching) were allowed
to feed on a choice of crabs and palaemonids (predation experiments),
and where juveniles (4 and 16 d) were merely exposed to visual stimuli
of both prey types (stimuli experiments). Previous to trials, juvenile
octopuses were either fed live palaemonids (45 d), fed a semi-humid
paste of bivalve and fish (14 d), or were not fed (4 d) since hatching
Appropriate control (no choice) treatments, where octopuses were
presented with either crabs or palaemonids, were used throughout
experiments. Results were analysed by means of χ2 using asymmetrical
contingency tables. Despite having only been exposed to palaemonids,
MONG
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O. maya with 45 d preferred consuming crabs (χ2 = 9.73; p < 0.01).
Neither 4 d nor 16 d hatchlings displayed a preferential attack response to
visual stimuli by crabs or palaemonids (χ2 = 0.42; p = 0.52 and χ2 = 1.78;
p = 0.18, respectively). Whilst 4 d hatchlings did not feed on either
prey offered, 16 d O. maya fed on both crabs and palaemonids with no
significant evidence of active prey selection (χ2 = 0.005; p = 0.95). Results
suggest that preference for crabs in O. maya is not innate, but is displayed
only after juveniles have been exposed to live prey. During predation
experiments, 45 day-old octopuses obtained a reward by ingesting live,
rapid moving prey; hence, preference for crabs could be explained by
associative learning, by which juvenile octopuses learn to hunt for live
prey during stages between 4 -45 days since hatching.
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