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Apresentação
À excepção de um interessante e relativamente recente livrinho com algumas chaves de
identificação até ao nível da família, pouco mais existe publicado no nosso país e dedicado ao
público em geral, acerca dos invertebrados de água doce. A informação disponível sobre este
vasto tema encontra-se muito dispersa, sobretudo em publicações de índole científica, em
grande parte em língua estrangeira e muitas delas já antigas ou de difícil acesso.
Tal como já vinha sendo feito a um nível mais alargado pela Associação Almargem, em
particular no âmbito do projecto Madressilva, o objectivo inicial desta iniciativa, iniciada em
2010, era, justamente, coligir toda a informação existente sobre os invertebrados que habitam
os rios, ribeiras, charcos e lagoas do Algarve, organizá-la e publicá-la, procurando conciliar o
rigor científico com uma abordagem tanto quanto possível apropriada para todos os interessados não especialistas.
Logo se tornou evidente que o nível de conhecimentos acerca das espécies que ocorrem
na região algarvia era ainda mais fragmentado e deficiente, comparativamente com o resto do
país. Daí ter-se optado por uma abordagem mais abrangente, nalguns grupos sustentada por
listas de ocorrência de espécies mais ou menos completas, noutros casos inferida a partir de
dados relativos à sua distribuição em Portugal e na Península Ibérica.
A principal crítica que se pode, legitimamente, fazer a este guia é que ele não se baseia
em trabalhos de campo originais, nem pretende ter um valor científico inquestionável. Seria
tarefa quase impossível alcançar esse nível, por um lado face à enorme diversidade dos seres
vivos em causa, mas também tendo em conta a inexistência de especialistas nacionais (na
actualidade ou no passado) no que diz respeito a muitos dos grupos de invertebrados aqui
considerados.
Seja como for, pensamos que esta publicação constitui um contributo válido para a divulgação da enorme riqueza biológica que as nossas águas doces encerram, esperando que
possa despertar o interesse de muitas pessoas, jovens ou menos jovens, acerca deste tema e
contribuir para uma mais efectiva protecção e conservação dos habitats dulceaquícolas do
nosso país e, muito em particular, do Algarve.
Um outro aspecto que poderá ser questionável tem a ver com a estrutura e conteúdo dos
vários volumes. As relações filogenéticas entre os diversos grupos de invertebrados está longe de ser um assunto encerrado e consensual, permanecendo muitas dúvidas acerca do
parentesco entre diversos grupos. Dos cerca de 35 Filos de invertebrados actualmente aceites, uns 14 possuem representantes nas águas doces, de acordo com a classificação incluída
na Figura 1, uma das muitas que aqui poderia ser apresentada. No entanto, por conveniência
de exposição, a ordem dos volumes não reflecte inteiramente o modelo apresentado.
Para além de grupos e espécies indubitavelmente dulceaquícolas, são aqui também
incluídos, nalguns casos, animais que frequentam as proximidades do meio aquático, animais
eurihialinos capazes de viver também em águas salobras e animais parasitas que apenas
fugazmente poderão ser encontrados nas águas doces, sobretudo através das respectivas
fases larvares.
Esta publicação foi inicialmente concebida como um guia de bolso mas, em face da grande amplitude das temáticas abordadas, acabou por ficar dividida em catorze volumes, cuja
divulgação em formato digital se inicia agora, estando ainda prevista uma edição em papel
com tiragem reduzida.
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Fig. 1 - Relações filogenéticas entre os principais grupos de invertebrados dulceaquícolas
(a vermelho, os 14 Filos considerados neste Guia).
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Esponjas
Durante muito tempo consideradas como seres vegetais, a natureza animal das Esponjas (Porifera) só ficou definitivamente estabelecida no início do século XIX. São realmente
animais muito simples, desprovidos de simetria e sem uma organização bem definida acima
do nível celular. Apesar de possuírem células especializadas, capazes de executarem diferentes funções, elas não se encontram organizadas em verdadeiros tecidos ou órgãos. Cada
organismo é, assim, um agregado pouco consistente de vários tipos de células.
2
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Fig. 2 - Estrutura interna de uma esponja de água doce.
1. ósculo; 2. cavidade atrial; 3. aberturas atriais dos canais excurrentes; 4. poros inalantes;
5. cavidades radiais; 6. canais excurrentes; 7. canais incurrentes; 8. câmaras vibráteis.

As esponjas mais simples têm a forma de um tubo ou barril com apenas duas camadas
de células, rodeando uma cavidade central (cavidade atrial). As paredes são atravessadas
por inúmeros poros inalantes e, na camada interna, dispõem-se células flageladas
(coanócitos) capazes de provocar uma contínua corrente de água que depois acaba por sair
através de uma abertura terminal de maior tamanho (ósculo). Nas esponjas de estrutura mais
complexa (leuconóide), os poros inalantes dão acesso a uma rede de cavidades simples e
câmaras vibráteis, forradas de coanócitos, que comunicam com a cavidade atrial através de
canais excurrentes. Entre as duas camadas de células do corpo, situa-se uma camada intermédia (mesênquima), de natureza gelatinosa, que engloba um esqueleto constituído por
espículas que lhe conferem consistência e rigidez, podendo ainda conter fibras proteicas de
esponjina. As espículas apresentam-se sob a forma de agulhas, grandes (megascleras) ou
mais pequenas (microscleras), com um ou vários raios, lisas ou espinhosas, encurvadas ou
globosas.
A alimentação é assegurada através da corrente de água que atravessa a esponja, sendo os nutrientes (partículas orgânicas, plâncton, bactérias) absorvidos pelos coanócitos e por
células amibóides também situadas na parede do corpo. Algumas espécies vivem em simbiose com algas, as quais fornecem alimento e oxigénio, conferindo-lhes ao mesmo tempo
cores muito variadas em função dos pigmentos fotossintéticos que possuem. A maioria das
esponjas reproduz-se assexuadamente, a partir da regeneração de pedaços do corpo. Existe
também reprodução sexuada, com produção de óvulos e espermatozóides (no mesmo indiví05
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duo ou em indivíduos diferentes) a partir de coanócitos modificados. Após a fecundação, o
ovo divide-se e transforma-se numa larva de vida livre que por fim acabará por fixar-se sobre
um substrato para o resto da vida.
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Fig. 3 - Ciclo de vida de uma
esponja de água doce.
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A classificação das cerca de 9.000 espécies conhecidas de esponjas baseia-se, fundamentalmente, na natureza das espículas. As Calcisponjas (Calcarea), o grupo mais primitivo,
possuem um esqueleto formado exclusivamente por espículas calcárias. Nas Demosponjas
(Demospongia), que constituem 90% do total, as espículas são de natureza siliciosa ou então
estão, no todo ou em parte, substituídas por fibras de esponjina. Finalmente, nas Hialosponjas
(Hexactinellida) o esqueleto é formado também por espículas siliciosas. A esmagadora maioria das esponjas vive no oceano, mas um número limitado de Demosponjas (um pouco mais
de 200 espécies) conseguiu colonizar as águas doces.
Nos rios e lagos do nosso país ocorrem umas 3 ou 4 espécies, todas incluídas na família
Spongillidae. Aparecem principalmente sob a forma de crostas ou massas, de estrutura básica leuconóide e consistência mole e frágil, com esqueleto de espongina e espículas em forma
de agulhas fusiformes, lisas ou espinhosas. Durante a Primavera reproduzem-se sexuadamente, originando larvas ciliadas que saem do corpo da esponja já completamente formadas
(viviparismo) e que nadam activamente durante alguns dias. Uma das principais características destas esponjas de água doce é a sua capacidade para produzir pequenas estruturas globosas (gêmulas), com diâmetro inferior a 1 mm, protegidas por uma camada externa de espículas especiais (gemoscleras), fusiformes, em forma de disco duplo ou osso (anfidisco),
Estas gêmulas possuem no seu interior um conjunto de células totipotentes, funcionando
como estados de sobrevivência em condições adversas (secura, frio), reconstituindo-se mais
tarde a partir daí novos indivíduos. As esponjas desempenham um importante papel nos processos de depuração das águas (uma esponja de tamanho médio é capaz de filtrar mais de
125 litros por dia), como habitat para microrganismos (bactérias, algas, protistas), diversos
invertebrados e até alguns vertebrados (locais de desova de peixes e anfíbios), para além de
constituírem alimento, sobretudo para alguns insectos.

Espécies
 Esponja-lacustre (Spongilla lacustris)
Esponja frequente em rios, ribeiras e albufeiras, podendo ser observada debaixo de pedras e
troncos. Cresce sob a forma de crostas e massas bastante moles e viscosas ou apresenta um
aspecto arborescente, sobretudo em águas mais calmas. A cor é variável mas surge com frequência com tons esverdeados devido à presença de algas que vivem em simbiose no interior
do seu corpo. Megascleras lisas e microscleras espinhosas. Gemoscleras fusiformes.
 Esponja-fluvial (Ephydatia fluviatilis)
Esponja bastante frequente em rios, ribeiras e albufeiras, surgindo também em águas salobras. Corpo de consistência mole, sem ramificações arborescentes mas com protuberâncias,
06
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cavidades e excrescências curtas. Cor muito variável: geralmente branca-amarelada, mas
também verde, rosada ou castanha. Megascleras lisas ou denteadas, microscleras ausentes.
Gemoscleras em forma de osso.
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B

Fig. 4 - Massas encrostantes (A)
e arborescentes (B) de
Spongilla lacustris;
aspecto das massas de
Ephydatia fluviatilis (C)
e Heteromeyenia baileyi (D).

D

 Esponja-de-Bailey (Heteromeyenia baileyi)
Esponja de consistência mole, surgindo sob a forma de massas muito ramificadas ou em
camadas finas com protuberâncias. Cor verde ou amarela. Vive sobre raízes e caules de plantas submersas, sobretudo em águas paradas. Megascleras lisas, microscleras espinhosas.
Gemoscleras em forma de osso.

Fig. 5 - Tipos de espículas presentes nas
esponjas de água doce:
A. Megasclera; B. Microsclera;
C. Gemosclera; D. Anfidiscos.

A
D

C

B

Chave de identificação das esponjas dulceaquícolas
1. Gemoscleras fusiformes……………………………………………...…..….. Spongilla lacustris
Gemoscleras em forma de osso (anfidiscos)……………………………………………..….….. 2
2. Anfidiscos de eixo menor que o diâmetro dos discos, com contorno regular e sem
dentes……………………………………………………………… Trochospongilla horrida a)
Anfidiscos de eixo maior que o diâmetro dos discos, com contorno denteado…………..….. 3
3. Anfidiscos com eixo longo (3-4 vezes maior que o diâmetro dos discos). Dentes dos discos
pouco salientes mas mais numerosos. Mesênquima com microscleras……..…………….
………………………..……………………………………………...…. Heteromeyenia baileyi
Anfidiscos com eixo curto (pouco maior que o diâmetro dos discos). Dentes dos discos mais
salientes mas menos numerosos. Mesênquima sem microscleras …Ephydatia fluviatilis
a) Espécie presente na fauna europeia, mas apenas conhecida no estado fóssil do Pleistoceno Médio português.
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Cnidários
Tal como nas esponjas, a natureza animal dos Cnidários (Cnidaria) só ficou definitivamente estabelecida no séc. XIX. Na verdade, corais, anémonas, hidras e medusas carecem
de sistema nervoso centralizado, para além de órgãos respiratórios, circulatórios e excretores
bem definidos.
O corpo destes animais apresenta uma característica simetria radial mas é basicamente
constituído por apenas duas camadas de células: a epiderme, mais exterior, e a gastroderme que forra a cavidade gastrovascular. Entre ambas situa-se um espaço (mesênquima)
ocupado por uma substância de consistência gelatinosa (mesogleia), particularmente abundante nas medusas.

A

B

Fig. 6 - Estrutura básica de
uma medusa (A) e de um
pólipo (B). 1. Epiderme;
2. Mesogleia; 3. Gastroderme; 4. Cavidade gastrovascular; 5. Canal radial;
6. Canal circular; 7. Tentáculo; 8. Véu; 9. Anel nervoso
externo. 10. Anel nervoso
interno; 11. Gónada;
12. Manúbrio; 13. Boca; 14.
Exumbela; 15. Subumbela.
A. Tentáculo; B. Gema assexual; C. Mesogleia; D. Disco
basal; E. Cnidoblasto;
F. Nematocisto; G. Cavidade
gastrovascular; H. Gastroderme; I. Epiderme;
J. Gónada; K. Boca.

Na epiderme, para além de células epiteliais de revestimento, surgem também células
musculares relacionadas com a locomoção do animal, células nervosas sensoriais ou motoras
interligadas numa rede algo difusa ou, no caso das medusas, dispostas em anéis bem definidos, e células muito especializadas, os cnidoblastos, que estão na base do nome deste grupo de animais. A gastroderme inclui células glandulares produtoras de enzimas digestivas. Ao
contrário do que sucede nas esponjas, a mesogleia encontra-se praticamente desprovida de
células, à excepção de algumas células amibóides.
O ciclo de vida de um Cnidário típico envolve a alternância entre uma fase de vida livre
como medusa e uma fase de vida fixa como pólipo. As medusas possuem reprodução
sexuada, daí resultando uma larva ciliada (plânula) que acaba mais tarde por se fixar, transformando-se em pólipo. Os pólipos conseguem propagar-se assexuadamente, através de
gemulação ou produção de estolónios, formando por vezes grandes colónias, e, em circunstâncias adequadas, são do mesmo modo produzidas novas medusas. Porém, nalguns grupos
falta completamente a fase de medusa ou a fase de pólipo, surgindo então pólipos sexuados
ou medusas que se propagam assexuadamente, podendo noutros casos a medusa produtora
de gâmetas manter-se agarrada ao pólipo que a originou (gonóforo).
Uma grande parte destes animais apresenta o corpo mole e desprotegido, sem qualquer
estrutura especializada de suporte. As medusas mantêm a sua forma devido à presença
abundante de mesogleia, enquanto nas hidras e anémonas é a massa de água que preenche
a cavidade gastrovascular que garante a consistência do animal. Nalguns Cnidários existe um
verdadeiro exoesqueleto quitinoso ou calcário, podendo noutras espécies o corpo estar reforçado por espículas calcárias ou até sedimentos do próprio meio envolvente.
A única abertura para o exterior do corpo é a boca, por vezes localizada no topo de um
08
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prolongamento (manúbrio), a qual funciona como ponto de entrada de alimentos e de saída
dos produtos de excreção. As trocas gasosas respiratórias são asseguradas directamente
pelas várias células do organismo.
3
Os cnidoblastos são a estrutura mais característica destes animais, situando-se sobretudo ao longo dos tentáculos que na maior
4
parte das espécies rodeiam a boca. Trata-se de células relacionadas
2
com a captura ou imobilização das presas. No seu interior existe
uma cápsula (nematocisto) prolongada por um filamento enrolado
1
como uma mola. Após receber um estímulo adequado, o qual é
detectado por um cnidocílio exterior, a célula “dispara” desdobrando
o nematocisto que chega a atingir um comprimento várias vezes
A
B
superior ao da própria célula e cuja parte inicial pode estar coberta
de pequenas farpas que se enterram na pele da vítima. O nematoFig. 7 - Cnidoblasto em
cisto funciona como uma agulha facilitando a injecção de toxinas repouso (A) e disparado (B).
paralisantes ou simplesmente desdobra-se numa série de filamentos 1. nematocisto; 2. cnidocílio;
3. filamento; 4. farpas.
pegajosos.
A presença dos cnidoblastos possibilita à maioria dos Cnidários actuarem como predadores, capturando presas que variam entre pequenos invertebrados até animais maiores que
eles próprios. Uma vez paralisadas, as vítimas são conduzidas pelos tentáculos até à boca,
entrando na cavidade gastrovascular onde são digeridas. Em geral, os nutrientes obtidos são
directamente absorvidos pelas várias células do corpo, mas, nas medusas, a circulação de
nutrientes é facilitada pela presença de canais radiais, que nascem perto da boca e conduzem a um canal circular disposto em volta da margem da umbela, podendo além disso ser
transportados pelas células amibóides presentes na mesogleia. Muitas espécies limitam-se a
filtrar e a absorver partículas orgânicas e, neste caso, os tentáculos estão cobertos de cílios
vibráteis cujo batimento produz uma corrente de água na direcção da boca ou então produzem redes de muco onde as partículas são capturadas. Outras espécies albergam no seu corpo algas fotossintéticas, vivendo em simbiose com elas e assim obtendo, pelo menos, uma
parte dos nutrientes de que necessitam.
Os Cnidários são um dos grupos animais mais diversificados. Cerca de 9.000 espécies
encontram-se distribuídas por todos os mares do planeta, desde os trópicos até às regiões circumpolares, vivendo perto da superfície, junto ao litoral ou a grandes profundidades em volta
de chaminés vulcânicas hidrotermais. O tamanho do corpo varia entre pequenas hidras com
apenas alguns milímetros e grandes medusas com dezenas de metros de comprimento.
São geralmente consideradas 4 classes entre os Cnidários: os Antozoários (Anthozoa),
sem fase de medusa, que incluem os corais, as anémonas-do-mar e as gorgónias (67% das
espécies), os Cubozoários (Cubozoa) e os Cifozoários (Scyphozoa), que incluem as verdadeiras medusas (3% das espécies), e os Hidrozoários (Hydrozoa), que incluem as hidras e as
hidromedusas (30% das espécies). Esta última classe alberga também os únicos cnidários
(menos de 30 espécies) que conseguiram colonizar as águas doces.
Em Portugal ocorrem umas 6 espécies de hidrozoários dulceaquícolas, distribuídas por 3
géneros, um dos quais (Craspedacusta) pertencente à Ordem Limnomedusae, os restantes
incluídos na Ordem Anthoathecata.

Espécies
 Medusa-de-água-doce (Craspedacusta sowerbyi)
Esta espécie é originária do rio Yangtze, na China, mas a partir do séc. XX tem vindo a colonizar quase todos os continentes. Trata-se de uma pequena medusa (diâmetro: 1 a 2,5 cm) de
corpo hemisférico, translúcido mas com tons esbranquiçados ou esverdeados, com centenas
de curtos tentáculos dispostos em volta do véu. Vive em albufeiras e outros locais com águas
calmas, surgindo por vezes em grande número, aparentemente desaparecendo noutros anos.
Alimenta-se de zooplâncton, sobretudo pequenos crustáceos. Na maturidade, as medusas
masculinas e femininas desenvolvem grandes gónadas brancas ao longo de cada um dos
09
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quatro canais radiais. Após a fecundação, os embriões desenvolvem-se e dão origem a larvas
(plânulas) que algum tempo depois se fixam no fundo. Os pólipos são minúsculos (0,5-2 mm),
não possuem tentáculos e podem formar colónias esparsas, agarradas a pedras, raízes ou
vegetação aquática. Em condições favoráveis, os pólipos produzem novas medusas mas,
caso contrário, regridem para um estado de vida latente (podocistos), os quais são facilmente
transportados entre as plantas aquáticas, sendo responsáveis pela rápida proliferação mundial
desta espécie.

A

B

C

D

Fig. 8 - Craspedacusta sowerbyi: vista de baixo (A) e pólipos (B);
Cordylophora caspia: pólipo com gonóforo (C) e aspecto de uma colónia (D).

 Hidróide-de-água-doce (Cordylophora caspia)
Originária do Mar Cáspio e do Mar Negro, a grande tolerância desta espécie à salinidade temlhe permitido colonizar as águas costeiras e as águas salobras de grandes rios, estuários e
lagoas litorais. A fase de medusa livre está ausente e os pólipos, muito pequenos (cerca de 1
mm), brancos ou rosados, com 12 a 16 tentáculos distribuídos irregularmente sobre a superfície do corpo, formam extensas colónias a baixa profundidade, sobre vegetação aquática ou
rochas, por vezes cobrindo o casco de embarcações e prejudicando o seu desempenho, sendo por isso esta espécie considerada invasora. Cada colónia, que pode atingir 5 a 10 cm de
altura, é composta por inúmeros indivíduos interligados pela cavidade gastrovascular, podendo em conjunto capturar presas de tamanho considerável como larvas de insectos e outros
invertebrados. Na base dos pólipos surgem regularmente gonóforos ovais produtores de células sexuais. De cada embrião resulta uma larva (plânula) que acaba por se transformar em
pólipo, iniciando uma nova colónia. Os pólipos podem também regredir para estados de vida
latente, resistindo assim a condições adversas e ao transporte a longas distâncias nomeadamente nas águas de balastro de grandes cargueiros.
 Hidra-comum (Hydra vulgaris)
Pólipo de corpo tubular, acastanhado e bastante curto (comprimento máximo:12 mm), fixado
por um disco basal às plantas aquáticas de ribeiras, charcos, lagoas e tanques. Os tentáculos,
em número variável (4 a 16) atingem um tamanho aproximado ao do corpo, podendo ser totalmente contraídos caso o animal seja incomodado. Embora se trate de um ser sedentário, a
hidra consegue deslocar-se lentamente (até 10 cm/dia) executando cambalhotas sucessivas
sobre o substrato, apoiada alternadamente na zona tentacular e no disco basal. Em condições
ambientais favoráveis, a hidra reproduz-se assexuadamente por gemulação, nascendo uma
ou mais hidras-filhas na parte lateral do corpo, as quais por sua vez podem do mesmo modo
chegar a reproduzir-se antes de largar a progenitora, constituindo pequenas colónias provisórias. Logo que a temperatura das águas começa a baixar no Outono, surgem gónadas na
parede do corpo, masculinas e femininas no mesmo indivíduo (hermafroditismo) ou em indivíduos separados. O embrião ou a larva daí resultantes podem enquistar-se, protegidos por
uma cápsula quitinosa (esporoteca), sobrevivendo deste modo até que as condições ambientais melhorem, altura em que completam o desenvolvimento de um novo pólipo.
 Hidra-verde (Hydra viridissima)
Hidra com tentáculos mais curtos que o corpo, o qual apresenta uma característica e intensa
10
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cor verde, devido à presença de algas fotossintéticas unicelulares (Chlorella) que vivem simbioticamente alojadas entre as células da gastroderme. Ocorre em águas paradas ricas em
vegetação e bem iluminadas. É uma espécie hermafrodita.
 Hidra-castanha (Hydra oligactis)
Espécie caracterizada pelos longos tentáculos sinuosos e por vezes quase invisíveis, muito
maiores que o corpo (até 2,5 cm de comprimento). O corpo é castanho-escuro, apresentando
um nítido pedúnculo basal translúcido, inexistente ou pouco evidente noutras espécies. Vive
em águas paradas, fixada a plantas aquáticas, raízes ou debaixo de pedras. Sexos normalmente separados.
 Hidra-pálida (Hydra circumcincta)
Espécie aparentemente menos frequente, de corpo bastante mais claro que o das restantes
hidras e com tentáculos mais curtos que o corpo. Hermafrodita.

A

C

B

Fig. 9 - Hidras.
A. Hydra vulgaris;
B. Hydra viridissima;
C. Hydra oligactis;
D. Hydra circumcincta.

D

Chave de identificação dos Cnidários de água doce
1. Medusa ……………...…………………………………………………………… Craspedacusta sowerbyi
Pólipo ……………………………………………………………...…………………………………………… 2
2. Pólipos solitários, com tentáculos dispostos num anel único em volta da boca ……………….…..….. 4
Pólipos coloniais, sem tentáculos ou com tentáculos dispostos em vários planos …..…………….…. 3
3. Pólipos sem tentáculos …………………………………………...……….…… Craspedacusta sowerbyi
Pólipos com tentáculos ……………………………………………...…………….... Cordylophora caspia
4. Com cor verde intensa ……..………………………………………...………….……… Hydra viridissima
Sem cor verde intensa ……...…………………………………………………..…………………………… 5
5. Tentáculos sinuosos, de comprimento claramente superior ao do corpo...……….….. Hydra oligactis
Tentáculos direitos, de tamanho inferior ou pouco superior ao do corpo ……………….….………….. 6
6. Tentáculos de tamanho superior ou pouco inferior ao do corpo. Cor castanha .….….. Hydra vulgaris
Tentáculos de tamanho claramente inferior ao do corpo. Corpo de cor pálida .. Hydra circumcincta
11
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Briozoários
De estrutura colonial muito simples e reminiscente de algumas formas presentes, por
exemplo, nos Cnidários, os Briozoários (Bryozoa ou Ectoprocta) são, na verdade, o produto
refinado de uma linha evolutiva ancestral que terá também originado os vertebrados e outros
invertebrados considerados superiores (Bilateria). Este parentesco assenta sobretudo em
características do modelo de desenvolvimento embrionário, pois os animais adultos são desprovidos de complexos sistemas nervosos, circulatórios, respiratórios e excretores, os quais
se terão perdido durante a adaptação a uma vida fixa e sedentária.
Os briozoários vivem em colónias, constituídas por um número variável de indivíduos 1
A
(zoóides), por vezes com formas arborescen2
tes, o que lhes valeu o nome de animais-musgo
(bryozoa, em latim). É costume diferenciar o
14
3
13
conjunto de zoóides de uma colónia (zoário) do
4
exoesqueleto por ela segregado (zoécia). Cada
12
indivíduo é assim constituído por uma camada
11
externa (cistido), que inclui parte da zoécia e a
D
C
parede do corpo adjacente, e o organismo pro10
priamente dito (polipido) alojado no seu interior
9
5
e capaz de emergir do cistido através de um orifício, por vezes provido de um opérculo. A
8
comunicação entre cada zoóide de uma colónia
7
é assegurada por uma cavidade comum (metaB
celoma), por poros do cistido ou por estolhos
celulares ligados a um prolongamento do polipi6
do (funículo), em qualquer caso permitindo a
Fig. 10 - Aspecto de uma colónia de briozoários
partilha de substâncias através da colónia.
não
estoloníferos. A.B. Zoóides abertos; C. Zoóide
Existe alguma diferenciação entre os zoóifechado; D. Larva; 1. Tentáculos; 2. Lofóforo; 3.
des de cada colónia, pois para além do tipo Ânus; 4. Ovário; 5. Boca; 6. Testículo; 7. Metaceloma;
comum (autozoóide), capaz de se alimentar, 8. Cistido; 9. Estatoblasto; 10. Funículo; 11. Estômago; 12. Intestino; 13. Faringe; 14. Gânglio.
podem ocorrer heterozoóides especializados
na fixação, limpeza ou defesa da colónia
(quenozoóides, vibrácula, aviculária). As colónias assumem formas diversas como crostas,
discos ou montículos, prostrados ou mais ou menos arborescentes, com um tamanho que
pode variar entre um e várias dezenas de centímetros, enquanto cada zoóide não ultrapassa
geralmente 0,5 mm de comprimento. O exoesqueleto apresenta consistência mole e gelatinosa ou então é duro, por estar calcificado ou reforçado com quitina.
Os briozoários alimentam-se essencialmente de bactérias, pequenas larvas de invertebrados e partículas orgânicas em suspensão na água. Utilizam para esse efeito uma estrutura
(lofóforo), única devido à sua origem embrionária, que rodeia a boca como uma coroa de
tentáculos ocos e ciliados. Nalgumas espécies a boca é protegida por um pequeno lóbulo
(epístoma), provavelmente com funções sensitivas. Quando incomodado, o animal é capaz
de retrair completamente o lofóforo para dentro do cistido, com auxílio de poderosas faixas
musculares. O tubo digestivo tem a forma de U. A seguir à boca, dispõe-se uma faringe musculosa que conduz ao estômago, o qual se encontra ancorado à parede do corpo através do
funículo. A parte ascendente é composta pelo intestino que se abre no ânus, tipicamente
localizado fora do lofóforo.
A circulação dos nutrientes realiza-se simplesmente por difusão através das cavidades
do celoma, enquanto as trocas gasosas ocorrem através da parede do polipido e, em especial, do lofóforo. Os produtos de excreção acumulam-se no interior do polipido, levando eventualmente à sua degenerescência sob a forma de um corpo castanho, que acaba por ser
12
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expelido da colónia. O sistema nervoso encontra-se reduzido a um gânglio cerebral, situado
entre a boca e o ânus, do qual emerge um anel nervoso, com prolongamentos para o lofóforo
e outras estruturas internas.
O crescimento das colónias é assegurado através de reprodução assexuada, por divisão
ou fragmentação simples, ou a partir de um zoóide fundador (ancêstrula) que se divide por
gemulação. Nas espécies de água doce são também produzidos estatoblastos, geralmente
agarrados ao funículo ou providos de flutuador. Trata-se de estruturas resistentes a condições
ambientais adversas que são libertadas por uma colónia em decadência, podendo cair e
enterrar-se no fundo, flutuar ou fixar-se ao corpo de outros animais, à espera de encontrar
condições mais favoráveis e dar origem a novos zoóides. Todos os Briozoários são também
capazes de se reproduzir sexuadamente, quase sempre a partir de indivíduos hermafroditas.
Os ovários e os testículos localizam-se na parede interna do cistido ou sobre o funículo.
Embora nalgumas espécies possa ocorrer fecundação externa, geralmente os embriões passam parte do seu desenvolvimento no interior do corpo do progenitor, em zoóides especiais
desprovidos de polipido (gonozoóides) ou em sacos embrionários agarrados à parede do
corpo. Em qualquer dos casos, acaba por se originar uma larva de vida livre que assegura a
dispersão da colónia e eventualmente acaba por fixar-se, transformando-se em ancêstrula.
Existem actualmente entre 6 a 8 mil espécies de Briozoários, na sua esmagadora maioria de vida marinha, incluídas em 3 Classes: Stenolaemata, de exoesqueleto calcificado,
Gymnolaemata, de exoesqueleto calcificado, quitinoso, membranoso ou gelatinoso, e Phylactolaemata, de exoesqueleto gelatinoso, quitinoso ou membranoso. Esta última é exclusiva
das águas doces e agrupa cerca de 75% das cerca de 90 espécies aí existentes, as restantes
pertencendo aos Gymnolaemata (Ordem Ctenostomata). O conhecimento acerca da fauna
portuguesa de Briozoários dulceaquícolas é muito incipiente, sendo no entanto provável a
ocorrência de umas 8 espécies.

Espécies
 Vitorela (Victorella pavida)
Zoóides entre 0,3 e 3 mm, de consistência membranosa. Lofóforo
arredondado, com apenas 8 tentáculos. As colónias assumem a
forma de cadeias ramificadas ou tufos densos, cobrindo superfícies
sólidas (troncos, macroalgas, conchas, rochas, pilares, paredões)
com um tapete de aspecto aveludado, amarelo-esbranquiçado. Os
vários zoóides encontram-se unidos através de tubos estoloníferos.
Espécie característica de águas salobras, que resiste bem a uma
acentuada flutuação da salinidade. Vive a pouca profundidade em Fig. 11 - Aspecto de uma
estuários, rias, portos e lagoas litorais, por vezes bastante eutrofi- colónia de Victorella pavida,
um briozoário Gymnolaemata.
zados ou poluídos.
 Cristatela (Cristatella mucedo)
Zoóides com cerca de 2 mm. Lofóforo em forma de ferradura, com
80 a 100 tentáculos. Colónias não-ramificadas, com aspecto de
crosta alongada e transparente, de tom esbranquiçado ou amarelado, podendo atingir 20 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura.
Cada colónia assenta numa base muscular gelatinosa de onde
emergem os vários zoóides dispostos em séries lineares concêntricas, a qual consegue deslocar-se sobre o substrato a uma velocidade máxima de 2 cm/h. Esta espécie ocorre a pouca profundidade, em águas relativamente límpidas, paradas ou de corrente fraca,
de lagoas, rios e ribeiras, sempre sobre substratos sólidos
(vegetação aquática, pedras, pilares, bóias). Em condições favoráveis, a colónia pode dividir-se rapidamente por cisão simples, mas Fig. 12 - Colónia de Cristatella
no início do Outono normalmente degenera, sobrevivendo através mucedo, com estatoblastos.
13
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dos estatoblastos acastanhados e ganchudos que entretanto se formaram no seu interior, os
quais podem ser transportados pela corrente ou por aves aquáticas.
 Fredericela (Fredericella sultana)
Zoóides com 1 a 1,5 mm, de exoesqueleto quitinoso, acastanhado. Lofóforo redondo, com 16
a 30 tentáculos. Colónias por vezes extensas, ramificadas, erectas ou pendentes (altura máxima: 3 cm), sobre substratos diversos (raízes e troncos submersos, pedras, pilares, etc.). É
uma espécie que consegue viver sujeita às correntes fortes de rios e ribeiras, embora ocorra
também em valas e lagoas ou mesmo em águas salobras. Reprodução sexuada pouco frequente. As colónias multiplicam-se por gemulação e fragmentação, sobrevivendo através da
produção de estatoblastos, castanho-escuros e reniformes, frequentemente retidos entre as
ramificações da colónia.

Fig. 13 - A. Colónia de Fredericella sultana;
B. Colónia de Lophopus crystallinus,
em plena divisão.

A

B

 Briozoário-de-Trembley (Lophopus crystallinus)
Zoóides com 2 mm de comprimento máximo, transparentes, de tons amarelados. Lofóforo
com 60 a 70 tentáculos, em forma de leque disposto em ferradura. Colónias reduzidas, apenas com 10 a 20 zoóides, com uma base gelatinosa comum que consegue migrar lentamente
sobre o substrato, apresentando-se como pequenas manchas amareladas com 1 a 4 cm de
diâmetro. É uma espécie que habita charcos, lagoas, canais e ribeiras de águas calmas, crescendo sobre plantas aquáticas, raízes, madeira, rochas, etc. Aparentemente pode produzir
estatoblastos, acastanhados e em forma de limão, ao longo de todo o ano, os quais são dispersados pela corrente ou por aves aquáticas. Cada colónia pode também simplesmente dividir-se ao meio ou crescer por gemulação. Trata-se do primeiro briozoário a ser descrito, ainda
durante a primeira metade do séc. XVIII.
 Hialinela (Hyalinella punctata)
Zoóides com 1 mm, transparentes, gelatinosos. O orifício superior do cistido apresenta um
anel bem distinto. Lofóforo com 40 a 70 tentáculos. Colónias com uma base tubular comum
que cresce e se ramifica sobre o substrato, com os zoóides implantados a intervalos regulares. Ocorre em charcos, geralmente sobre caules de plantas aquáticas. Estatoblastos arredondados.

A

B

C

Fig. 14 - Colónias de Hyalinella punctata (A), Plumatella repens (B) e Plumatella fungosa (C).
14
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 Plumatela-rastejante (Plumatella repens)
Zoóides com 1 a 5 mm de comprimento, transparentes ou algo escurecidos. Lofóforo com 40
a 70 tentáculos, em forma de ferradura. Colónias ramificadas ou encrostantes, membranosas,
amareladas, de superfície irregular, com uma base tubular comum estreitamente aderente ao
substrato, pouco densas e espalhadas, por vezes, sobre áreas com dezenas de centímetros
de diâmetro. Ocorre em zonas sombreadas de lagoas e ribeiras, quase sempre na superfície
inferior de rochas ou sobre plantas aquáticas. Estatoblastos arredondados.
 Plumatela-esponjosa (Plumatella fungosa)
Zoóides com 1 a 4 mm de comprimento. Lofóforo com cerca de 70 tentáculos. Colónias
encrostantes, de aspecto esponjoso, superfície regular e base tubular comum estreitamente
aderente ao substrato, acastanhadas ou acinzentadas, muito densas, cobrindo frequentemente uma área com vários metros de diâmetro. Vive sobre plantas aquáticas ou rochas, em
águas calmas. Estatoblastos arredondados.
 Pectinatela (Pectinatella magnifica)
Zoóides com 1 a 4 mm de comprimento. Lofóforo com
50 a 80 tentáculos. Colónias globosas ou ovóides, de
aspecto gelatinoso, as quais podem atingir um metro de
diâmetro. Superfície dividida em rosetas de zoóides,
com tentáculos esbranquiçados, mas a massa gelatinosa apresenta normalmente um tom acastanhado ou
esverdeado, caso seja colonizada por algas. Espécie
exótica, proveniente da América do Norte, tem vindo a
ser encontrada noutras regiões incluindo a Europa. Em
2012 terá pela primeira vez sido observada em Portugal, no rio Cávado e, mais recentemente, na bacia
hidrográfica do Douro. Vive sobre raízes submersas, Fig. 15 - Colónias de Pectinatella magnifica.
troncos flutuantes ou rochas, em águas calmas e límpidas. Estatoblastos arredondados.

Fig. 16 - Estatoblastos: com flutuador (seta)
de Cristatella (A) e Hyalinella (B);
sem flutuador de Fredericella (C).

Chave de identificação dos Géneros de Briozoários
1. Colónias não ramificadas, em forma de crosta ou talo lobulado…………………………….… 2
Colónias ramificadas, erectas ou prostradas……………………………………….……………. 5
2. Exoesqueleto (zoécia) membranoso ou coriáceo…………………………………… Plumatella
Exoesqueleto (zoécia) gelatinoso…………………………………………………………..…….. 3
3. Colónia alongada ou globosa. Estatoblastos circulares com flutuador coberto de ganchos.. 4
Colónia em forma de talo arborescente. Estatoblatos ovais com flutuador desprovido de
ganchos…………………………………………………………………….…...…….. Lophopus
4. Colónia alongada em forma de lingueta. Lofóforo com mais de 80 tentáculos…... Cristatella
Colónia globosa ou ovóide. Lofóforo com menos de 80 tentáculos…….….……. Pectinatella
5. Exoesqueleto (zoécia) gelatinoso. Colónias sempre agarradas ao substrato…….. Hyalinella
Exoesqueleto (zoécia) membranoso ou coriáceo. Colónias mais ou menos arborescentes. 6
6. Lofóforo circular, com menos de dez tentáculos. Estatoblastos ausentes……...…. Victorella
Lofóforo em forma de ferradura com mais de dez tentáculos. Estatoblastos presentes….… 7
7. Estatoblastos arredondados, com flutuador…..………………………………...…… Plumatella
Estatoblatos reniformes não flutuantes….………………………………….………. Fredericella
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Hydra viridissima, v1-10, 9B
Hydra vulgaris, v1-10, 9A
Hydrozoa, v1-09
Limnomedusae, v1-09
Lophopus crystallinus, v1-14,13B
medusa-de-água-doce, v1-09
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pectinatela, v1-15
Pectinatella magnifica, v1-15, 15
Phylactolaemata, v1-13
plumatela-rastejante, v1-15
plumatela-esponjosa, v1-15
Plumatella fungosa, v1-15, 14C
Plumatella repens, v1-15, 14B
Porifera, v1-05
Scyphozoa, v1-09
Spongilla lacustris, v1-06, 4A,B
Spongillidae, v1-06
Stenolaemata, v1-13
Trochospongilla horrida, v1-07
Victorella pavida, v1-13, 11
vitorela, v1-13
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