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Nota do Editor
Caros leitores,
É com grande satisfação que lançamos mais
um número da Portugala. Nesta publicação
começamos por vos mostrar como a robótica pode ser uma ferramenta ímpar para o
conhecimento da fisiologia de moluscos
costeiros. Seguidamente, falaremos do papel de certos moluscos como vectores de
biotoxinas, da eficácia da depuração na redução de contaminantes microbiológicos e
químicos em bivalves, dos impactos de bivalves invasores nas indústrias portuguesas,
implementação de sistemas integrados de
GPS/GSM/GPRS para seguimento da frota de
pesca de bivalves, entre muitas outras coisas.
Boa leitura!
Saudações malacológicas...
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HIGHLIGHT

Utilização de robolapas para a medição de temperaturas de
Patella spp. de uma forma autónoma a larga escala
Fernando P. Lima e Rui Seabra

A

CIBIO/InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto,
Campus Agrário de Vairão, 4485-661, Vairão, Portugal
E-mail: fplima@gmail.com e ruisea@gmail.com

s lapas do género Patella desempenham um papel importante na ecologia das zonas costeiras Europeias,
definindo a estrutura e a sucessão das comunidades
intertidais (Jenkins et al., 2005). Na última década, alguns estudos vieram demonstrar que a temperatura pode ser limitante
para algumas espécies de Patella (Lima et al., 2006). Paralelamente, outros investigadores demonstraram que a temperatura do corpo dos organismos intertidais não é passível de ser
diretamente deduzida a partir da temperatura do mar ou do
ar (Helmuth et al., 2010). Assim, foi necessário encontrar uma
forma de medir a temperatura do corpo destes animais in situ,
e de forma quase contínua (i.e., durante a maré alta e durante
a maré baixa), para que fosse possível calcular, por exemplo,
a amplitude térmica diária, a variabilidade entre micro-habitats na zona intertidal, a variação sazonal da temperatura, ou
a magnitude das ondas de calor a que estes animais estão sujeitos. Foi com este objetivo que as robolapas (Figura 1) foram
desenvolvidas (Lima e Wethey, 2009).
As robolapas oferecem várias vantagens sobre os métodos tradicionais
de recolha de dados de temperatura in situ: (i) estes sistemas registam
temperaturas que são comparáveis
às temperaturas internas de lapas
vivas (o que é fundamental para o
valor científico dos dados recolhidos); (ii) são sistemas completamente autónomos, pelo que após terem
sido colocados no intertidal não
necessitam de supervisão; (iii) as
sessões de recolha de dados são flexíveis no que respeita à sua duração
e frequência de amostragem; (iv) o
custo por unidade é relativamente
baixo (cerca de 45€), pelo que é possível utilizar um grande número de
robolapas, e assim cobrir grandes
áreas geográficas. Adicionalmente,
o baixo custo minimiza os encargos
devido a perdas (que são inevitáveis nestas zonas sob forte agitação
marítima); (v) as robolapas também
mimetizam visualmente lapas verdadeiras (importante pois quanto
menos visíveis forem, menor a pro-

Figura 1 – Uma robolapa colocada na zona intertidal
em San Vicente de la Barquera, norte de Espanha.

babilidade de serem destruídas por
veraneantes, pescadores ou curiosos).
As robolapas podem ser construídas conforme o método detalhado
em Lima & Wethey (2009). De uma
forma sucinta, os componentes eletrónicos de um registador de temperatura iButton DS1922L são colocados dentro de uma concha de
Patella spp., que é completamente
preenchida por uma resina (3M Scotchcast 2130) que torna o conjunto
estanque à água. Para programar a
robolapa ou descarregar os dados
é necessário usar um PC com um
adaptador 1-wire USB (DS9490R),
que é ligado através de um cabo
telefónico a dois contactos metálicos expostos através da concha
da robolapa (feitos de constantan,
uma liga metálica resistente à corrosão). Em alternativa, pode-se usar
o sistema NS71 de comunicação
com iButtons (Newshift Lda., Leiria).

As robolapas podem ser fixadas às
rochas do intertidal de uma forma
permanente usando Z-Spar Splash
Zone Compound, uma resina que
endurece mesmo debaixo de água.
Podem guardar em memória até
8192 medições de temperatura
a uma resolução de 0.5 °C, ou até
4096 medições de temperatura a
uma resolução de 0.0625 °C (8192
medições à frequência de uma por
hora estendem-se por mais de 11
meses). Caso sejam previamente
calibradas em laboratório (ver Lima
et al., 2011 para mais detalhes), as
robolapas são bastante precisas (as
medições obtidas por robolapas
apresentam uma correlação de 0.98
e um erro sistemático médio de
0.16 °C quando comparadas com
medições efetuadas in vivo). Os registos de temperatura podem ser
descarregados e a recolha de dados reiniciada a qualquer altura. A
bateria das robolapas suporta uma
utilização contínua por cerca de 5
anos, mas a maioria das robolapas
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tem uma duração útil inferior, já que é comum ocorrerem danos estruturais graves devido a impactos
com objetos lançados pelo mar (tais como pedaços
de madeira, areia e rochas), especialmente durante
as tempestades de inverno.
A figura 2 ilustra dois perfis de temperatura obtidos por robolapas colocadas no intertidal médio de
uma praia rochosa no norte de Portugal entre 25 de
Setembro e 10 de Outubro de 2011. Em cada dia é
evidente um pico de temperatura principal (especialmente no micro-habitat exposto à radiação solar)
que corresponde a uma elevação de temperatura durante a maré baixa diurna. Por vezes (por exemplo,
nos dias 8 e 9 de Outubro) podem observar-se trajetórias contrárias (arrefecimento) durante as marés
baixas da noite. Além disso, entre as marés baixas é
possível notar pequenos períodos em que as temperaturas apresentam baixa variabilidade. Estes períodos correspondem às ocasiões em que as robolapas
estão submersas pela maré cheia, encontrando-se,
portanto, em equilíbrio térmico com a água do mar.
É interessante notar que as diferenças pontuais de
temperatura entre os dois micro-habitats amostrados (um à sombra e outro exposto ao sol), excedem
frequentemente os 10 °C.
Para além de permitirem caracterizar os extremos
das condições térmicas a que estes organismos estão expostos no intertidal diariamente, a recolha de
dados de forma contínua durante vários anos torna
ainda possível a construção de climatologias, i.e.,
resumos da variação anual da temperatura no intertidal. Por exemplo, cinco anos de dados de Moledo
do Minho mostram que Dezembro-Fevereiro são os
meses mais frios, enquanto Julho-Agosto é o período
mais quente (Figura 3), e que a variabilidade da temperatura é maior durante o Verão do que o Inverno (a
média da temperatura máxima aumenta mais do que
a da média em relação aos valores de Inverno).

Figura 2 – Exemplo de dados obtidos entre 25 de Setembro e
10 de Outubro de 2011 no intertidal médio de Moledo do Minho
(N Portugal). A linha vermelha ilustra as temperaturas medidas
por robolapas colocadas em rochas expostas à radiação solar e a
linha azul mostra as temperaturas registadas por robolapas colocadas em micro-habitats à sombra. As diferenças de temperatura
entre os dois micro-habitats excedem frequentemente os 10 °C.
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Figura 3 – Climatologia de Moledo do Minho (N Portugal). As
linhas vermelho, laranja, verde, azul-claro, azul-escuro indicam
a média mensal da temperatura máxima, percentil 75, média,
percentil 25 e mínima, respetivamente. A área cinzenta é repetida
para facilitar a visualização do período de Inverno. A amplitude
de variação anual de cada uma destas estatísticas é diferente,
sendo maior para o percentil 75 e para a temperatura máxima.
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ARTIGO

Eficácia da depuração na redução de contaminantes
microbiológicos e químicos em bivalves
Por Patrícia Anacleto, António Marques e Rui Rosa
Divisão de Aquacultura e Valorização (DivAV), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, Laboratório Marítimo da Guia, Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, Av. Nossa Senhora do Cabo, 939, 2750-374 Cascais, Portugal
E-mail: panacleto@ipma.pt, amarques@ipma.pt e rrosa@fc.ul.pt
Foto por Doug DuCap CC BY-NC-SA 2.0

Figura 1 – Recife estuarino constituido por ostras.

A exploração de moluscos bivalves
em Portugal é principalmente feita
em ecossistemas costeiros, lagunares e estuarinos, sendo uma atividade de grande importância sócio-económica. Dado que o seu habitat
é constantemente sujeito a contaminação natural ou de origem antropogénica (ex. explorações de animais, efluentes de estações de tratamento de águas residuais, fossas), o
seu consumo levanta preocupações
acrescidas de segurança alimentar
devido a serem organismos filtradores e, por isso, acumularem, da
água do mar circundante, bactérias
patogénicas, vírus, parasitas, metais
pesados, microalgas produtoras de
toxinas, entre outros. A fim de minimizar os riscos para a saúde pública,
existem processos de purificação
que têm sido tradicionalmente utilizados em todo o mundo em bivalves
que são comercializados vivos. A depuração é um desses métodos que
consiste na colocação dos bivalves
em tanques com circulação de água
do mar filtrada e desinfetada quimicamente (ex. ozono, cloro, iodoforos,
oxigénio ativado) ou fisicamente (ex.
radiação ultravioleta), durante 24 a
48 horas, sem alimentação e em condições controladas de temperatura,
salinidade, pH e oxigenação. Atual-

mente, é um processo obrigatório
na União Europeia para diminuir os
níveis de microorganismos patogénicos (Escherichia coli) em bivalves apanhados em águas poluídas
(áreas classificadas como categoria B
com teores de E. coli acima de 230 e
igual ou inferior a 4600 unidades formadoras de colónias/100g de miolo
e líquido intervalvar) (Regulamentos CE Nos. 853/2004 e 854/2004;
CE, 2004a, 2004b), a fim de garantir
produtos saudáveis e seguros para
comercialização. Além disso, a Comissão Europeia estabelece limites
máximos admissíveis (MPL) no tecido edível de bivalves para elementos
tóxicos (0,5, 1,0 e 1,5 mg/kg de peso
húmido para Hg, Cd e Pb, respetivamente; CE, 2006), microalgas produtoras de toxinas (800 µg de saxitoxina/kg para toxinas paralisantes, PSP;
20 mg de ácido domóico/kg para
toxinas amnésicas, ASP; 160 µg de
equivalentes de ácido ocadáico/kg
para ácido ocadáico, dinofisistoxinas
mais pectenotoxinas; 1 mg de equivalente de iessotoxinas/kg para iessotoxinas; e 160 µg de equivalentes
de azaspirácido/kg para azaspirácidos; CE, 2004a), e outros compostos
químicos (10.0 µg/kg de peso húmido para benzopireno; 4.0 pg/g de
peso húmido para a soma de dioxi-

nas e 8.0 pg/g de peso húmido para
a soma das dioxinas e dioxinas como
os bifenilos policlorados, PCBs; CE,
2004a).
A eficácia da depuração é influenciada por diversos fatores, tais como o
modelo do sistema, a qualidade da
água, oxigenação e caudal, salinidade, temperatura, razão bivalve-água,
remoção de matéria fecal, nível inicial
de contaminação, tipo e quantidade
de contaminantes, espécies de bivalves e a duração do processo (Barile et
al., 2009). Entre os vários parâmetros,
a temperatura e a salinidade são dos
mais importantes a considerar neste processo, de acordo com o tipo
de espécie. Vários autores também
constataram que os bivalves contaminados artificialmente depuram
mais rapidamente do que os contaminados no seu ambiente natural
(Jones et al., 1991; Croci et al., 2002)
e além disso têm diferentes taxas de
eliminação consoante apresentam
contaminação de uma ou várias bactérias (Son & Fleet, 1980). Dado que
a eficácia da depuração também
está diretamente relacionada com a
capacidade de filtração dos bivalves
é necessário que estes organismos
sejam mantidos nas melhores condições fisiológicas, sem serem sujeitos
a algum tipo de stress.
PORTUGALA | 5

Vol.18 | Abril de 2016 | Semestral
Apesar da depuração ter vindo a
demonstrar ser eficiente na redução de contaminantes bacterianos
de origem fecal (em particular de
E. coli) em diversas espécies de bivalves (Tabela 1), não tem sido eficiente na remoção de outros contaminantes, tais como o norovírus,
hepatite A, Vibrio spp. que naturalmente ocorrem no meio marinho
(ex. Vibrio parahaemolyticus e Vibrio vulnificus), microalgas produtoras de toxinas, elementos tóxicos
ou compostos orgânicos (Lee et al.,
2008). De facto, diversos estudos
que avaliaram os efeitos de depuração sobre os níveis de microorganismos patogénicos, elementos
tóxicos e hidrocarbonetos totais
de petróleo (TPHs) em espécies
de bivalves, confirmaram a necessidade de tempos de depuração
mais longos para eliminar agentes patogénicos, tais como Vibrio
spp e Salmonella spp., bem como
para a maioria dos contaminantes
químicos, ao passo que para E. coli
e coliformes fecais são necessários
tempos de depuração mais curtos (Tabela 1). No caso da E. coli, a
maioria dos estudos evidenciaram
que o tempo necessário para eliminar em cerca de 100% desta bactéria é geralmente de 24 h. Por outro
lado, alguns autores indicam que
a temperatura também influencia
fortemente o crescimento de certas bactérias, como por exemplo, o
Vibrio spp., pelo que temperaturas
mais baixas devem ser testadas.
De um modo geral, a depuração
é uma excelente estratégia de mitigação na remoção de contaminantes quer microbiológicos quer
químicos, com níveis baixos a moderados, porém apresenta algumas limitações na eliminação de
certas estirpes de Vibrio spp, o que
também devia ser tido em conta na legislação europeia além de
outros contaminantes tóxicos (por
exemplo, o caso do chumbo que
apresenta teores elevados e acima
dos permitidos em espécies como
a lambujinha), pois representa um
perigo de saúde pública.
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Tabela 1 - Efeito da depuração na eliminação de contaminantes microbiológicos e
químicos em bivalves.
Espécie

Origem

Venerupis
pullastra
(amêijoa macha)

Ruditapes
philippinarum
(amêijoa
japonesa)

Ruditapes
decussatus
(amêijoa boa)

Chamelea
gallina
(pé-de-burrinho)

Tempo
(h)

Redução (%)

E. coli, CTV

24; 48

99.9; 12

Estuário do
Tejo
(Portugal)

Lago Timsah,
Ismilia
(Egipto)

Mar Adriático
adjacente
a Cattolica
(Itália)

Mar Adriático
(Itália)

Paphia undulata
(amêijoa zebra)

Contaminante

Ismailia
(Egipto)

Itália

Referência

Anacleto et
al. (2013)

99.9; 22
71

Pb

48

Rb, As

96

Fe, Br, Cu, Se, Hg

144

70, 27, 37,
24, 32

CF, Vibrio spp.,
Streptococcus fecal,
colifago

96

85, 50, 41, 69

Fe, Ni, Co, Cu, Mn

48

47, 20, 28, 36

CF

24

54

68, 19

E. coli

24

62

Salmonella spp., Vibrio
parahaemolyticus

24

ND

Vibrio alginolyticus

24

NE

Anacleto et
al. (2015)

El-Shenawy
(2004)

Maffei et al.
(2009)

E. coli

24; 48

90; 99

Salmonella
Typhimurium

24; 72-84

97.5; 99.9

V. parahaemolyticus

24

75

Vibrio sp., Shigella sp.,
E. coli, Salmonella sp.

24

75, 31, 68, 36

Zn, Pb, Ni, Mn, Cu,
Cr, Cd

24

44, 23, 25, 17,
61, 41, 75

HTPs

24; 72

90; 72

E. coli, Vibrio cholerae
O1,

24

99.5, 92, 68

Croci et al.
(2002)

24

99, 89, 97, 91

Cozzi et al.
(2009)

E.coli

6-12; 24

94; 99.5

Salmonella
Typhimurium; V.
parahaemolyticus

24; 36

99; 99.5

Pb

48

27

Br, Sr

96

44, 39

Fe

144

73

Cl

192

13

Cu, As

96

28, 10

Fe, Rb, Pb

192

66, 67, 60

V. parahaemolyticus

Barile et al.
(2009)

El-Gamal
(2011)

E. coli, CTV
V. parahaemolyticus,
Mytilus
Galloprovincialis
(mexilhão do
Mediterrâneo)

V. vulnificus
Mar Adriático
(Itália)

Estuário do
Tejo (Portugal)

Scrobicularia
plana
(lambujinha)

Estuário do
Tejo (Portugal)

Barile et al.
(2009)

Anacleto et
al. (2015)

Abreviaturas: CF – coliformes fecais; ND – não detectado; NE – não eliminado; HTPs – hidrocarbonetos
totais de petróleo; CTV – contagem total de viáveis.
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ARTIGO

Impactos da amêijoa asiática Corbicula fluminea nas indústrias
portuguesas
Por Inês C. Rosa1*, Raquel Costa2, Fernando Gonçalves1 e Joana Pereira1
Departamento de Biologia, CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do
Mar, Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro
1

2

O

CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra
E-mail: * ines.rosa@ua.pt

Este bivalve pode ser encontrado em Portugal
pelo menos desde os anos 80 quando foi
registada a sua presença no estuário do rio
Tejo (Mouthon 1981). Num período de 10 anos,
esta amêijoa já se encontrava nos rios Douro
e Minho e em 2011 já tinham sido reportados
avistamentos de C. fluminea em pelo menos
11 das 15 principais bacias hidrográficas Figura 1 – Conchas de Curbicula fluminea nas margens do lago de
Constança (Alemanha).
portugueses (Rosa et al. 2011) (Figura 2).
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s bivalves invasores são uma forte
ameaça aos ecossistemas e indústrias
hidrodependentes de todo o mundo
(Pimentel et al. 2005, Vitousek et al. 1996). Um
dos bivalves dulçaquícolas com maior capacidade invasora é a amêijoa asiática (Corbicula
fluminea (Müller, 1774), Figura 1) (DAISIE 2016).
Esta espécie, nativa do Sudoeste Asiático, ao
longo do último século dispersou-se globalmente, estando agora massivamente presente
na América do Norte e Sul e também na Europa.
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Figura 2 – Distribuição de C. fluminea nas principais bacias
hidrográficas de Portugal (áreas representadas a cinza escuro).
Figura adaptada de Rosa et al. (2011).

No entanto, tudo indica que, a curto prazo, esta espécie
se expandirá ao restante território. A distribuição atualizada da espécie no país pode ser consultada em http://
bivalves-invasores.uc.pt.

Figura 3 – Amêijoas asiáticas (a) num canal de rega durante
operações de limpeza (Associação de Beneficiários do Baixo
Mondego) e (b) retiradas de uma conduta (Aproveitamento
Hidroagrícola do Sotavento Algarvio).

A documentação de incidentes relacionados com invasões é uma ferramenta importante, principalmente para
as unidades industriais que se deparam, pela primeira
vez, com uma espécie invasora com capacidade infestante. De facto, é crucial perceber de que modo é que as
infestações se estabelecem e desenvolvem na unidade
industrial, para que se possam desenhar programas efetivos para monitorizar, prevenir e controlar estas invasões. No trabalho de Rosa et al. (2011) foram inquiridos
vários setores nacionais, dependentes da captação de
água à superfície, acerca da presença da amêijoa asiática em instalações e equipamentos industriais, incluindo
estações de tratamento de águas (ETA), centrais elétricas, cimenteiras, papeleiras e sistemas de irrigação. Os
resultados indicam que apenas 5% das unidades suscetíveis à infestação reportaram problemas devido à presença da amêijoa. Destas unidades, 2% tratavam-se de
ETA, 25% sistemas de irrigação e 33% centrais elétricas.
Os impactos causados pela presença destes bivalves
estão sintetizados na Tabela 1 e resultaram em custos
anuais entre os 1 500€ e os 150 000€ (correspondente a
0,01% a 2% dos custos operacionais totais), sendo o setor dos sistemas de irrigação o mais afetado (Figura 3).
O facto de uma tão pequena percentagem de indústrias
ter tido, até à data, problemas devido à presença de C.
fluminea não deve, no entanto, ser minimizado. De facto, a ameaça da amêijoa asiática pode estar num estado
de latência já que nem sempre os impactos ocorrem
logo após o aparecimento do invasor: na América do
Norte foram precisos 20 anos, após a introdução deste
bivalve, para se reportar problemas nas indústrias (Bidwell et al. 1995).
Atualmente, em Portugal, as operações regulares de
limpeza nas unidades industriais afetadas têm-se revelado efetivas e medidas proactivas não se têm justificado. No entanto, é recomendável que se comecem a
definir e a pôr em prática programas de monitorização
para que um possível aumento de dispersão e impactos
sejam antecipados e prevenidos.

Tabela 1– Resumo dos impactos industriais reportados em Portugal (Rosa et al. 2011).
Sector industrial

Impactos

Centrais elétricas

Entupimento de condensadores, refrigeradores e sistemas de distribuição de água de pequeno
diâmetro e com pouco fluxo;
Perdas de tempo e dinheiro durante a limpeza dos sistemas afetados e a remoção das amêijoas;

Estações de tratamento Interrupção do fluxo e aumento da abrasão das bombas levando a uma redução da eficiência das
de águas
operações;
Perdas de tempo e dinheiro durante a limpeza dos sistemas afetados e a remoção das amêijoas;
Sistemas de irrigação
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Deposição de amêijoas em locais de pouco fluxo de água e consequente redução do fluxo, o que
leva ao aumento das taxas de deposição de sedimentos;
Entupimento de estruturas de apoio à irrigação (p.ex. pivots e hidrantes);
Perdas devido ao desperdício de água durante as operações de remoção de amêijoas e conchas;
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ARTIGO

Biotoxinas marinhas em moluscos bivalves
Por Pedro Reis Costa
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Avenida de Brasília s/n
1449-006 Lisboa

1. INTRODUÇAO
Os bivalves por se alimentarem através de mecanismos
de filtração, retirando da coluna de água particulas em
suspensão, são frequentemente identificados como
vectores de biotoxinas marinhas. Durante os blooms de
algas tóxicas que recorrentemente se verificam na costa portuguesa, estes organismos acumulam biotoxinas
marinhas podendo afectar a saúde de quem os consumir.

E-mail: prcosta@ipma.pt

animal destinados ao consumo humano, conforme preconizado no Regulamento (CE) nº 853/2004 e Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho.
As biotoxinas marinhas regulamentadas nas directivas
Europeias podem ser subdivididas em toxinas lipofílicas
e hidrofílicas. Nas primeiras estão incluídas as toxinas
do grupo do ácido ocadaico, pectenotoxinas, azaspirácidos e iessotoxinas. As toxinas hidrofilicas referem-se
às toxinas grupo da saxitoxina e ao ácido domoico.

2. TOXINAS LIPOFÍLICAS
2.1. Ácido ocadaico e dinofisistoxinas

Figura 1 – Amêijoa-boa, Ruditapes decussatus, colhida na zona
de produção de bivalves RIAV1, Ria de Aveiro.

Desordens gastrointestinais e/ou neurológicas estão
associadas ao consumo de bivalves contaminados com
biotoxinas marinhas. Para minimizar o risco de intoxicações agudas a Autoridade Competente de cada país da
União Europeia, que no caso nacional é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem implementado um
programa de monitorização de biotoxinas marinhas e
fitoplâncton tóxico nas zonas de produção de bivalves.
Este programa segue as regras específicas de higiene
aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal e
as regras dos controlos oficiais de produtos de origem

O Ácido ocadaico (AO) e dinofisistoxinas (DTX) são as
toxinas responsáveis pela intoxicação diarreica por bivalves DSP – diarrhetic shellfish poisoning. Os sintomas
mais característicos prendem-se com desordens gastrointestinais, e é comum surgirem náuseas, vómitos e
dor abdominal. Estes sintomas podem ocorrer ao fim de
30 minutos após a ingestão dos bivalves e durar até 3
dias. O AO e DTX são produzidos na costa Portuguesa
essencialmente por duas espécies de dinoflagelados
do género Dinophysis, o D. acuminata e o D. acuta. Estas
toxinas são muito comuns e abundantes nos bivalves
em Portugal, sendo responsáveis pela maioria das interdições à apanha e comercialização deste recurso marinho. Bivalves excedendo o limite de 160 µg OA eq. kg-1
não podem ser colhidos nem comercializados para consumo humano. Na Tabela 1 são apresentados os limites
regulamentares para cada grupo de toxinas.
PORTUGALA | 9
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2.2. Pectenotoxinas
Pectenotoxinas (PTX) são compostos quimicamente
comparáveis com o AO e DTX, e são produzidos pelas
mesmas espécies de dinoflagelados Dinophysis spp. PTX
ocorrem geralmente com o OA e DTX, o que levou a que
até recentemente fossem consideradas toxinas DSP. No
entanto, as PTX têm um mecanismo de acção diferente,
sendo consideradas hepatotoxicas. Por ocorrem em conjunto com as toxinas do grupo AO e serem determinadas
pela mesmo método analítico o limite regulamentar é
estabelecido em conjunto com as toxinas do grupo AO,
i.e. 160 µg OA eq. kg-1 para a soma de AO, DTX e PTX.
As PTX ocorrem em Portugal mas nunca foram responsáveis pela interdição da apanha e comercialização de
bivalves.
2.3. Azaspirácidos
Os azaspirácidos (AZA) compreendem um grupo de mais
de 30 compostos análogos que deverão ser produzidos
por dinoflagelados do género Azadinium. Os AZA provocam a designada intoxicação por azaspirácido (AZP) que
foi mais recentemente identificado na Holanda em pessoas que ingeriram mexilhão contaminado proveniente
da Irlanda. Os sintomas de AZP são muito semelhantes
aos sintomas de DSP. Em Portugal não há registo da
ocorrência destas toxinas em níveis superiores ao limite
regulamentar, 160 µg AZA eq. kg-1

rifica-se todos os anos, tipicamente na primavera e início
do verão, levando à interdição da apanha e comercialização de bivalves que excedem o limite regulamentar
de 20 mg AD kg-1. A interdição não costuma exceder as
2-3 semanas ao contrario das interdições por DSP que se
podem prolongar por vários meses.
3.2. Saxitoxinas
A saxitoxina (STX) e os seus compostos análogos, são
produzidos por determinadas espécies de dinoflagelados, sendo o Gymnodinium catenatum a principal espécie produtora destas toxinas na costa portuguesa. A
STX e seus análogos são responsáveis pela intoxicação
paralisante por bivalves (PSP). A PSP caracteriza-se por
um quadro clínico de alterações neurológicas, incluindo
sintomas como dormência do rosto, formigueiro, dor de
cabeça, vertigens, náuseas que num caso extremo pode
conduzir à paralisia dos músculos da garganta, asfixia e
morte. As toxinas do grupo STX não são detectadas regularmente nos bivalves da costa portuguesa. Toxinas
do grupo STX excedendo o limite regulamentar foram
registadas entre 1986 e 1995, e entre 2005-2012.
Tabela 1– Limite regulamentar estabelecido para cada grupo
de biotoxinas marinhas.
Grupo de Toxinas

Limite Regulamentar

Ácido ocadáico e análogos

160 µg AO eq. kg-1

2.4. iessotoxinas

Pectenotoxinas

160 µg AO* eq. kg-1

As iessotoxinas (YTX) são produzidas por dinoflagelados, nomeadamente o Protoceratium reticulatum. Estas
toxinas têm como órgão alvo o músculo cardíaco, sendo letais em ratinhos após injecção intraperitoneal. No
entanto, estas toxinas têm uma absorção reduzida no
organismo, não se conhecendo casos humanos de intoxicação. O limite regulamentar de 1 mg YTX eq. kg-1 foi
recentemente revisto e alterado para 3.75 mg YTX eq.
kg-1. As YTX são recorrentes na costa Portuguesa mas
não há registo de interdição de bivalves devido a acumulação de YTX.

Azaspirácidos

160 µg AZA eq. kg-1

Iessotoxinas

3.75 mg YTX eq. kg-1

Ácido domóico

20 mg AD kg-1

Saxitoxinas

800 160 µg AO eq. kg-1

3. TOXINAS HIDROFÍLICAS
3.1. Ácido domoico
O ácido domoico (AD), produzido por diatomáceas do
género Pseudo-nitzschia, é a toxina responsável pela intoxicação amnesica por bivalves ASP – amnesic shellfish
poisoning. Após a ingestão de bivalves contaminados
com ácido domoico verificam-se problemas gastrointestinais e neurológicos. O quadro de sintomas das afectadas é maioritariamente compreendido por náuseas,
vómitos, dores abdominais, diarreia e nos casos mais
graves perda da memória recente e morte. A ocorrência
de ácido domoico nos bivalves da costa Portuguesa ve10 | PORTUGALA

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um programa de monitorização que garante a protecção da saúde pública é imprescindível para a exploração
deste recurso marinho. Todavia, uma interdição prolongada da apanha e comercialização dos bivalves como regularmente acontece na costa Portuguesa levanta sérias
dificuldades à efectiva exploração do recurso. Acrescenta-se ainda que o surgimento repentino de blooms de
algas tóxicas e a rápida toxificação dos bivalves não favorece a gestão dos stocks de bivalves provenientes quer
de apanha quer de cultivo, tendo até implicações ao
nivel dos stocks já em trânsito para os mercados. Torna-se assim premente o estudo de técnicas que favoreçam
a rápida eliminação de toxinas marinhas nos bivalves,
bem como o desenvolvimento de metodologias para a
detecção precoce ou previsão da ocorrência dos blooms
de algas tóxicas.
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O bivalve Pinna rudis – ocorrência e associação com o crustáceo
decápode Pontonia pinnophylax na Ilha Terceira (Açores, NE Atlântico)
Por João Pedro Barreiros1*, Ricardo J.S. Pacheco2 e Sílvia C. Gonçalves3,4
CE3C /ABG – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity
Group. University of the Azores, 9700-042 Angra do Heroísmo, Portugal.
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MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, ESTM, Polytechnic Institute of Leiria, 2520-641
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4 MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, Department of Life Sciences, Faculty of
Sciences and Technology, University of Coimbra, 3004-517 Coimbra, Portugal
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Pinna rudis é um dos maiores bivalves que ocorrem nos Açores atingindo comprimentos superiores a 80cm. Apesar de
existirem numerosos registos provenientes de mergulhadores o conhecimento da biologia desta espécie é muito reduzido não havendo estudos específicos na literatura disponível. Esta espécie encontra-se fixa por numerosos filamentos
(Courtney e Couch, 1981), com a sua parte basal pontiaguda
verticalmente enterrada no substrato (lodoso, arenoso ou
de granulometria superior) (Zavodnick et al., 1991; Richardson et al., 1999) (Figuras 1a, b). Assim, é impossível medir
o comprimento total dos indivíduos in situ. P. rudis é igualmente o hospedeiro do camarão Pontonia pinnophylax (Richardson et al., 1997), embora esta sub-estudada associação careça de estudos aprofundados.

A

B

Figura 1 – (A) Pinna rudis; a) Acima do sedimento; b) Abaixo do sedimento. (B) Pinna rudis no seu habitat natural.

Ao longo da costa S da Ilha Terceira, entre Agosto e Outubro de 2004, efectuámos 23 mergulhos em 13 locais recorrendo a transectos fixos de 30 metros (Lessios, 1996). O comprimento de cada indivíduo de P. rudis foi medido in
situ acima do sedimento (Richardson et al., 1999) a fim de evitar uma remoção desnecessária. O tipo de substrato e o
comprimento de cada indivíduo bem como a profundidade de enterramento da parte distal e a presença/ausência
de P. pinnophylax foram registados. A correlação de Spearman (Rank – Order) foi utilizada para medir a associação
entre duas variáveis sendo os dados analizados pelo método Kruskall-Wallis/Wilcoxon-Mann-Whitney por forma a
comparar as diferenças inter-amostrais (Quadro I).
Tabela 1 - Resultados da aplicação dos métodos estatísticos não-paramétricos
Correlação de Spearman
(Rank – Order)

Amostras/Variáveis

P. rudis comprimento & substrato

H

R

p

0,538

2

0,764

P. rudis comprimento & profundidade

Análise de Kruskall-Wallis/
Mann-Whitney
N

r

T(N-2)

p

27

0,320

1,688

0,104

P. rudis comprimento & presença de P. pinnophylax

4,778

1

0,029

19

0,703

4,075

0,001

Profundidade & presença de P. pinnophylax

5,089

1

0,029

19

0,578

2,920

0,010
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RESULTADOS
Um total de 28 indivíduos de P. rudis foram observados
apresentando uma amplitude de comprimentos de 10 a
30cm. A ocorrência de P. rudis foi diferente nos vários locais de amostragem sendo predoiminantes em pequenas áreas de areia entre recifes rochosos.
Apenas se observaram indivíduos solitários tendo a
maioria medido entre 10 e 25cm.
Não se determinou uma correlação entre o comprimento dos indivíduos e a profundidade em que ocorrem. A presença de Pontonia pinnophylax é maior nos
bivalves de maior dimensão e que se encontram a maiores profundidades. A taxa de presença de Pontonia pinnophylax em Pinna rudis foi de 57% (presença de um ou
dois camarões).
Ao longo deste estudo apenas se encontraram indivíduos isolados embora tenhamos conhecimento de diversas informações reportando pequenos grupos embora a profundidades superiores a 20 metros. Os bivalves encontrados sobre fundos rochosos apresentam-se
fortemente fixos por filamentos enquanto que os de
fundos arenoisos estão enterrados. A distribuição errática destes bivalves torna difícil o seu estudo. É provável
que os ciclos de vida de P. rudis e de P. pinnophylax estejam ligados embora as caracteríscicas desta associação
sejam pouco óbvias e careçam de estiudos mais aprofundados bem como de um desenho experimental mais
afinado. Todavia, pensamos que esta associação é claramente mutualista.
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Espécies de cefalópodes dos Açores e chaves para identificação de
lulas e polvos
Por José Nuno Gomes-Pereira1,2*, J. Monteiro1, J. Gonçalves1
Departamento de Oceanografia e Pescas-IMAR-MARE da Universidade dos Açores 9900 Horta, Faial.
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A investigação em cefalópodes pelágicos e de mar profundo é praticamente inexistente em Portugal.
Além de alguns estudos esporádicos, atualmente desconhecemos
quem lhes dedique uma atenção exclusiva em laboratório ou centro de
investigação. Vários investigadores,
que se dedicaram a este tema, acabaram por se focar em temas mais
“sexy” (para as entidades financiadoras), ou diversificando a abordagem
12 | PORTUGALA

para outros grupos ou técnicas.
Referimo-nos não só à taxonomia
de cefalópodes mas também ao estudo de aspetos básicos da sua biologia ou ecologia nestes ambientes
extremos que continuam por revelar. Com isto, a mística mantém-se,
alimentada pela histórica dificuldade de obtenção de amostras, e com
as amostras que existem a aguardar
melhores dias.
Felizmente, os amantes da teutologia são apaixonados, e conse-

guem por vezes reunir material e o
tempo necessários. O trabalho que
apresentamos consiste em chaves
de identificação para alguns grupos
que ocorrem nos Açores (JNGP e JG),
nomeadamente de lulas Histioteuthidae (pelágicas musculadas de tamanho médio, repletas de fotóforos
e com olhos assimétricos; Figura 1),
Cranchiidae (pelágicas transparentes, pequenas) e para todos polvos
(Octopodiformes). Este trabalho será
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Figura 1 – Histioteuthis bonellii regrugitada por um cachalote em 2013.

publicado durante o primeiro trimestre de 2016 na revista
científica Arquipelago – Life and Marine Sciences.
As chaves foram criadas originalmente pelo saudoso
Malcolm Clarke, sendo autênticas cábulas de bolso para
um especialista mundial que escolheu as terras do Pico
para se reformar (Gomes-Pereira et al. 2014). Nos Açores
o mar profundo chega-se à costa e as lulas e os polvos
são trazidos à superfície por baleias, golfinhos, peixes,
aves, correntes... ou outros eventos desconhecidos.
Tomámos o seu entusiasmo natural como o nosso e fizemos questão que o trabalho não se ficasse pela sua
secretária. Tendo sido intenção inicial preparar um fac-simile desse estudo, achamos por bem alargar a chave dos
Octopoda a todos os Octopodiformes (incluindo a Vampyroteuthis, claro), incluindo a chave publicada pelo Prof.
João Gonçalves na sua tese de mestrado. Por fim, efetuamos uma revisão de toda a taxonomia e registos para
a região, cujas alterações discutimos no manuscrito. As
chaves mantêm a intenção inicial, ferramentas práticas
para a identificação de espécimes, não sendo portanto
exaustiva (ex.: não contempla os detalhes dos machos
anões de alguns polvos). Trata-se apenas de uma lista de
espécies e de três chaves de identificação atualizadas.
Atualmente, os registos publicados totalizam 85 espécies para os Açores. Como seria de esperar, encontramos
dificuldades e também novidades. Alguns géneros continuam a necessitar de revisão. Outros registos novos
para a região dos Açores serão publicados neste volume
da Arquipélago, como o Tremoctopus gelatus recolhido
vivo em 2015 no porto da Horta (por Gonçalves et al. in
press) e o controverso Sepia officinalis Linnaeus, 1758
por J. Monteiro. No caso do choco, a espécie foi reportada para a região pelo naturalista Henri Drouët (1858,
1861) aquando das suas expedições ao Arquipélago das
9 ilhas, mencionando a sua presença regular nas costas
do Pico e de São Miguel. Autores contemporâneos fazem referência a Drouët (Dautzenberg (1889) e a Girard
(1892). 100 anos depois, ainda Boletzky (1983) confirma

a sua existência nos Açores, mas sem indicação de fonte.
A espécie não faz parte da memória colectiva do povo
açoriano e, caso existam registos escritos aguardam ser
encontrados.
Em Maio de 2007, o biólogo João Monteiro fotografou
um exemplar junto à costa da Ilha de Santa Maria durante uma expedição de mergulho (Luso Expedição – S/Y
CREOULA). Não há referências conhecidas do choco Sepia officinalis no Atlântico Oeste, daí que a sua possível
(re)-descoberta nos Açores assuma particular interesse.
As imagens dos novos registos serão em breve publicadas em www.arquipelago.info e estamos plenamente
recetivos a prestar qualquer esclarecimento adicional a
quem tiver a curiosidade de saber mais ou queira estudar estes misteriosos animais.
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Implementação de um sistema de seguimento em tempo real
da frota de pesca de bivalves com ganchorra
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Uma das missões do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA, I.P.) é promover a gestão integrada dos recursos marinhos. No contexto das pequenas
pescas artesanais, a pesca de bivalves com ganchorra
(Figura 1) assume uma importância significativa a nível
nacional, nomeadamente tendo em consideração o número de embarcações, pescadores e agentes envolvidos, o volume anual de capturas e o valor comercial de
algumas espécies alvo. Para além da especificação das
características técnicas dos vários tipos de ganchorra, a
gestão desta pescaria tem como requisitos um período
de defeso, a limitação do número de licenças e de dias
e/ou horas de pesca, e o estabelecimento de quotas
diárias/semanais de captura por espécie e embarcação. Figura 1 – Arte de pesca utilizada na captura de bivalves ao
longo do litoral continental: ganchorra de grelha.

Aliado ao programa de monitorização dos bancos de
bivalves ao longo do litoral continental e tendo como
premissa a sustentabilidade da actividade pesqueira, têm sido desenvolvidos diversos estudos, entre os
quais destacam-se ensaios experimentais visando a implementação de um sistema de seguimento em tempo
real da frota de pesca de bivalves com ganchorra, com
os seguintes objectivos principais: 1) melhorar a informação relativa à pescaria; 2) conhecer as variações na
abundância das espécies exploradas; 3) controlar a actividade (cumprimento dos períodos de defeso, das interdições temporárias devido a episódios de biotoxinas
e da proibição de pesca em áreas protegidas); 4) promover a segurança das embarcações e enviar auxílio
rápido em caso de avaria, acidente ou naufrágio; 5) permitir a introdução de novas medidas de gestão (áreas
rotativas de pesca, áreas de protecção de juvenis, áreas
de defeso rotativas e áreas-santuário de reprodução).
Neste contexto, no âmbito do projecto de investigação
PRESPO (“Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal no Espaço Atlântico”, Programa INTERREG IV B,
co-financiado pela UE ao abrigo do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional - FEDER), foi desenvolvido e
ensaiado um sistema de monitorização em tempo real
da actividade da frota de pesca que opera com ganchorra. Nestes ensaios é utilizado um GPS e um siste14 | PORTUGALA

ma de transmissão de dados que utiliza a rede móvel
(sistema integrado GPS/GSM/GPRS), que permite o envio automático da informação em intervalos de tempo
regulares para um centro de gestão de informação, o
qual posteriormente reencaminha esta informação, via
internet, para um centro de operações e análise de dados (Figura 2).
Este seguimento em tempo real tem por objectivo ma-

Figura 2 – Sistema integrado GPS/GSM/GPRS de transmissão
de dados, com recolha e análise num centro de controlo da
informação.
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Figura 3 – Exemplo ilustrativo da análise gráfica da actividade da pesca e informação de um dia de faina, obtida através do sistema
de seguimento em tempo real da pesca de bivalves com ganchorra.

pear a deslocação de cada embarcação de pesca, bem como analisar
graficamente a sua velocidade, em
intervalos de tempo constantes, ao
longo de um dia de faina. Subsequentemente, a análise destes dados permite determinar se a embarcação se encontra parada, a navegar
ou a arrastar (Figura 3) e obter um
conjunto de informações relativa à
actividade da embarcação (Figura
3). As potencialidades deste sistema
permitem a análise e mapeamento
da distribuição do esforço de pesca,
individualmente para cada embarcação ou para a globalidade da frota
de pesca com ganchorra.

Posteriormente, é possível fazer o
cruzamento destes dados de distribuição do esforço de pesca com os
dados de distribuição e abundância
das espécies de bivalves comerciais
obtidos nas campanhas de monitorização realizadas pelo IPMA e com
os dados das descargas de bivalves
em lota. Por exemplo, considerando a distribuição da conquilha (Donax spp.), é possível constatar que
a maior parte do esforço de pesca
exercido pela embarcação monitorizada não incidiu sobre esta espécie,
facto devidamente confirmado pelos respectivos dados de descargas
de bivalves em lota (Figura 4).

A finalizar, é de salientar que estes
ensaios experimentais realizados
pelo IPMA culminaram na publicação da portaria 122-A de 2015, de
4 de maio (Diário da República, 1ª
série, Nº 85), que torna obrigatória a
instalação de um sistema de seguimento em tempo real, a partir de 1
de Janeiro de 2016, em toda a frota
licenciada para o exercício da pesca
com ganchorra nas zonas Ocidental
Norte, Ocidental Sul e Sul, numa primeira fase cuja informação destina-se exclusivamente à monitorização
do esforço de pesca para fins científicos.

Figura 4 – Distribuição do esforço de pesca (número de dias que uma determinada área foi arrastada) exercido pelo conjunto
de oito embarcações monitorizadas (mapa à esquerda) e cruzamento de informação entre a distribuição do esforço de pesca
com os dados das descargas de bivalves em lota (mapa à direita).
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Cephalopod International Advisory Council (CIAC) 2015, Japão

Breves Notas
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Universidade de Lisboa, Av. Nossa Senhora do Cabo, 939, 2750-374 Cascais, Portugal.
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Foto de CIAC 2016

Figura 1 – Fotografia de grupo do CIAC2016 em Hakodate, Japão.

Foi há 33 anos atrás que o Cephalopod International Advisory Council
(CIAC) foi criado com o objectivo de
facilitar a divulgação de informação
e partilha de conhecimento sobre
cefalópodes e reunir os investigadores apaixonados por estes moluscos. Em 2015, no passado mês de
Novembro mais concretamente, o
hotel Hakodate Kokusai, em Hakodate (norte do Japão) abriu as suas
portas para ser o palco de mais um
congresso deste Council.
Em Hakodate (Figuras 2 e 3A), os
amantes da teutologia e afins sentiram-se em casa, uma vez que esta
cidade é, e sempre foi, muito ligada
ao mar e aos recursos de cefalópodes - desde mercados repletos de
aquários com lulas vivas (Figura 3B)
até aos bueiros na rua (Figura 3C).
Efectivamente, esta cidade tem
como símbolo principal a lula, para
deleite dos participantes do congresso.
16 | PORTUGALA

Figura 2 – Vista da serra Komagatake a partir do parque nacional de Onuma.

Após a realização de diversos
workshops, cerca de 250 participantes assistiram, durante 4 dias, a
um total de 106 apresentações orais
e mais de 150 comunicações em
painel, sobre a maioria dos aspetos
da biologia, fisiologia, taxonomia e
ecologia de cefalópodes.
Durante o primeiro dia, as apresentações centraram-se essencial-

mente no comportamento, biodiversidade e conservações destes
moluscos. De especial relevo foi a
apresentação do Dr. Roger Hanlon,
fazendo uma revisão dos avanços
recentes no estudo de comportamento de cefalópodes e fazendo
uma previsão dos futuros desafios
a enfrentar. Neste dia também, o
editor da Portugala, o Dr. Rui Rosa
apresentou um dos seus mais re-
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Figura 3 – (A) Beira-mar em Hakodate, com os característicos armazéns de tijolo;
(B) Bueiros ornamentados com desenhos de lulas; (C) Aquário com lulas vivas,
num restaurante.

centes trabalhos focando diversos
comportamentos adotados por polvos pelágicos e as interações destes
organismos com outras espécies da
coluna de água.
O segundo dia deste congresso focou-se principalmente no estudo da
reprodução, genética e evolução de
cefalópodes, tendo sido abordadas
questões desde o desenvolvimento de novas técnicas de fertilização
em lulas passando pela genómica,
transcriptómica e proteómica de
várias espécies com interesse comercial.
A manhã do dia de excursão foi repleta de apresentações relacionadas com a fisiologia, como a acumulação e eliminação de metais
pesados, a exploração de diferentes áreas do cérebro e o estabelecimento de processos fisiológicos
com estudos comportamentais. Foi
também marcada pela palestra do
Dr. Tsunemi Kubodera, em memória
de Malcolm Clarke que nos deixou
em 2013. O Dr. Kubodera falou sobre a interação entre lulas gigantes
e cachalotes, organismos que fascinavam Malcolm, especialmente a
sua ecologia alimentar, da qual os
cefalópodes são um dos constituintes principais.
O penúltimo dia deste congresso foi
dedicado ao papel dos cefalópodes
no meio marinho e dos impactos

das alterações climáticas em vários
aspetos da biologia e ecologia de
cefalópodes. Foi também discutida
a temática de pescas e gestão de
recursos teutológicos, tendo esta
sessão uma vertente ligada ao bem-estar animal, e visando o desenvolvimento de técnicas de captura
que tentem minimizar o sofrimento
animal e empregando eutanásia de
forma adequada assim que possível.
No dia final do congresso, as temáticas focadas foram a sistemática,
biogeografia e técnicas de cultivo e
bem-estar animal. Neste dia foram
revistas algumas famílias de cefalópodes, e descritas novas zonas de
distribuição de espécies. No final do
dia, foi discutida a problemática da
inclusão dos cefalópodes na diretiva europeia e o desenvolvimento
de uma COST Action com o objetivo
de unificar técnicas com vista a melhores práticas laboratoriais, desenvolvimento de métodos adequados
de administração de substâncias e
anestesiantes formas humanas de
eutanásia em cefalópodes.

e de como podemos participar na
conservação desta espécie. O prémio de melhor comunicação em
painel foi atribuído a Chun-Yen Lin,
pela apresentação do etograma de
padrões corporais apresentados
durante a época reprodutiva de Sepioteuthis lessoniana em Taiwan.
Ainda relativamente à atribuição de
prémios, e com especial relevo, foi
atribuído o prémio de carreira ao
Dr. Ron O’Dor, veterano nesta área
e um dos fundadores do CIAC, fonte
de inspiração para muitos, tanto a
nível científico com a nível pessoal.
Este encontro foi marcado pela
boa disposição, grandes presenças
e companheirismo. Sendo eu uma
bióloga marinha apaixonada por
cefalópodes, este evento (o primeiro CIAC de muitos da minha futura
carreira, espero!) foi inspirador e
deixou-me memórias únicas e marcantes.
Sayonara!

No último dia houve também a atribuição de prémios para a melhor
apresentação oral e comunicação
em painel. A primeira foi atribuída
ao Dr. Greg Barord, que nos contextualizou acerca do estado de conservação dos Nautilus, entusiasticamente defendendo a sua proteção
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O Segredo das Conchas
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N

o passado mês de Fevereiro, o Instituto Português A
de Malacologia participou na atividade Pelucia
diversus, organizada pelo Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. Esta atividade teve como objetivo
principal dar a conhecer um pouco mais do nosso mundo natural, de forma acessível para todos, especialmente
para os mais pequenos. O IPM esteve, durante dois dias,
a revelar os segredos das conchas, apresentando uma
grande panóplia de cores, formatos e curiosidades, conchas estas provenientes da coleção do IPM alocada ao
Museu Nacional de História Natural. As crianças, e até
os adultos, deleitaram-se a ouvir os sons diferentes que B
cada concha fazia e a analisar em pormenor os padrões,
como que se de especialistas se tratassem. Ficaram a saber que as conchas são a casa de gastrópodes e bivalves,
de uma diversidade imensa, mas que também podem
ser casa de outros animais, como os caranguejos-eremitas e até polvos.
Imediatamente ao nosso lado estava localizada a banca
do M@rBis, com a Mónica Albuquerque a mostrar que
as aparências iludem, pois à primeira vista aquelas
amostras podem parecer areia, mas, se estivermos com
atenção e formos ver à lupa vamos ser surpreendidos C
com certeza. Amostras vindas das ilhas selvagens e não
só, uma vez ampliadas revelam que o que pensávamos
ser areia, são conchas de uma enorme diversidade de
moluscos e partes de outros organismos, desde espículas
de esponjas, a espinhos de ouriços, a conchas de
foraminíferos até às belíssimas conchas ornamentadas
de alguns gastrópodes. Ao lado da lupa estavam
fotografias que nos permitiam identificar as espécies
e de onde estas provinham. Assim, o M@rBis permitiu
que todos conhecêssemos um pouco mais do fundo dos
nossos mares e ensinou-nos a todos que, por vezes, se D
olharmos com mais atenção, a biodiversidade está em
todo o lado!
O IPM tem estado envolvido na divulgação de ciência
junto dos mais novos, com o objetivo último de promover
a literacia dos oceanos. É uma missão com extrema
importância, uma vez que os moluscos suscitam muita Figura 1 – (A) banca do Instituto Português de Malacologia
(IPM), (B) banca do M@rBis, (C) membros do IPM, (D) logótipo
curiosidade e interesse e são um excelente vetor para da atividade do Pavilhão do Conhecimento.
transmitir bons valores acerca do nosso mundo natural.
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Por António Monteiro
Os poetas sentem as coisas, todas as coisas, de feição melodiosa.
Fantasiosos, dizem de mil maneiras diferentes que o mar foi inventado para acolher os peixes, que do bosque
surge o matiz, que a chuva lava a miséria da existência, que do búzio brota a música, que os pássaros são a
inspiração da liberdade, que da brisa da tarde se lapida a completude, que a intempérie serve de contraponto.
Assim nos apresentam a harmonia.
in «Nos Dois Crepúsculos e ao Meio-Dia», de Cristina Lisboa, 2012
Os coleccionadores de conchas são,
de um modo geral, pessoas fascinadas não apenas pela beleza dos
Moluscos e das suas protecções
calcárias, como, de um modo geral,
pela História Natural nos seus mais
variados aspectos. Muitos dos que
se dedicam a coleccionar conchas
reúnem também – ou reuniram ao
longo das suas vidas – outros exemplares de grupos muito diversos,
dos insectos aos répteis, dos fósseis
às amostras mineralógicas.
A esse fascínio pela Natureza e pelos
seus seres alia-se, naturalmente, um
grande respeito pelo meio ambiente e um ardente desejo de o preservar, na medida do humanamente
possível. Mesmo os que praticam o
mergulho, na busca incessante de
novos exemplares malacológicos,
têm o cuidado de não recolher mais
que os exemplares de que necessitam para as suas colecções e para
efectuar trocas com outros entusiastas, recusando os que apresentem defeitos que os tornem inapropriados para uma colecção onde a
estética impera, mas perfeitamente
aptos a reproduzirem-se, assegurando a conservação e multiplicação das espécies, e, por outro lado,
protegendo da melhor maneira os
seus habitats; uma recomendação
corrente é a de, quando se vira uma
pedra para ver se por baixo dela se
esconde algum animal interessante,
voltar depois a colocá-la na posição
original, por forma a defender posturas que porventura tenham sido

depositadas na sua face inferior,
bem como quaisquer pequenos
animais que vivam escondidos no
meio de algas e outros organismos
que cubram a superfície.

Figura 1 – Mergulhadores rodeando
uma Tridacna gigas, um exemplar
invejável em qualquer colecção.

É da actividade desses coleccionadores que tentamos dar alguma
notícia nesta coluna dedicada ao
que se vai passando no rectângulo
à beira-mar situado e suas ilhas adjacentes. Há que confessar, porém,
que ao procurar inventariar as novidades no panorama da Malacologia
nacional, ao nível amador, fomos
forçados a constatar que, desde o
último número da Portugala, as notícias são escassas.
Quererá isto dizer que há entre nós
um decréscimo de interesse pelo
coleccionismo malacológico? Estamos certos de que não, ainda que

não estejamos a par do aparecimento, nos tempos mais chegados,
de novos jovens coleccionadores,
que possam continuar a tradição e
substituir aqueles que naturalmente vão desaparecendo. A verdade
é que por exemplo nas páginas do
Facebook continuam a ser muitas
e muito regulares as contribuições
de coleccionadores portugueses,
muitas vezes mostrando as suas últimas descobertas, especialmente
as que são oriundas das costas nacionais. Esses excelentes esforços
contribuem decisivamente para um
conhecimento cada vez mais pormenorizado e actualizado da nossa
fauna malacológica e revestem-se
por isso de grande utilidade.
O que se verifica, isso sim, é uma
certa dispersão dos coleccionadores portugueses, que não têm
beneficiado, nos últimos anos, de
oportunidades para se encontrarem
e trocarem impressões e informações, à parte os contactos bilaterais
que continuam a estabelecer-se. O
boletim O Búzio, que iniciou a sua
publicação em meados de 1998 e
tem continuado a aparecer mês sim,
mês não, ininterruptamente desde essa data, procura constituir um
elo entre todos e as suas páginas
incluem artigos muito variados e
noticiário variado. Mas seria interessante pensar-se em iniciativas que
proporcionassem o convívio entre
os interessados.
Não restam dúvidas de que a Internet, com as suas reconhecidas
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dedicam ao estudo dos Moluscos.
Temos pois esperança de que oportunamente se organizem acções
que a todos possam reunir, com mútuo benefício.
Um dos sectores que têm mantido
uma actividade regular no âmbito da Malacologia nacional é o do
estudo dos moluscos terrestres e
fluviais, havendo vários coleccionadores e investigadores que lhes dedicam os seus esforços.
Figura 2 – Colecção de conchas, maioritariamente constituida por Gastropodes.

potencialidades, se por um lado facilita a comunicação mesmo entre
pessoas geograficamente afastadas,
possibilitando a rápida troca de informações, por outro acaba por isolá-las! Noutros tempos, para se ter
acesso a informações e bibliografia,
para se verem peças invulgares, ou
para trocar exemplares, era fundamental que os coleccionadores se
encontrassem. Foi isso que se passou durante algum tempo no Centro
Português de Actividades Subaquá-

ticas (CPAS) e depois, anos a fio, na
Sociedade Portuguesa de Malacologia (SPM), nas reuniões periódicas
que se realizavam. Modernamente,
o mesmo tipo de informações pode
ser adquirido com uma simples consulta por via electrónica…
Como é bem sabido, é intenção do
Instituto Português de Malacologia
(IPM) abranger as actividades dos
amadores, para além do óbvio interesse no acompanhamento e apoio
dos biólogos profissionais que se

No número 79 da conhecida revista
Basteria, recentemente publicado,
encontra-se a descrição de uma
nova espécie terrestre encontrada
nas Berlengas. Com efeito, no artigo “A new Oestophora (Gastropoda, Eupulmonata, Trissexodontidae)
from Ilha da Berlenga, Portugal”, os
investigadores holandeses Adriaan
Hovestadt e Theo E. J. Ripken introduzem a Oestophora barrelsi spec.
nov., cujo nome alude à antiga designação holandesa daquelas ilhas:
“de Barrels”. A nova espécie é comparada com outras do mesmo género e também com uma do género
Caracollina.
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