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Introdução
Os vermes segmentados ou Anelídeos (Annelida) são um vasto grupo de invertebrados
presentes desde os fundos marinhos até aos habitats de água doce e terrestres, estando descritas mais de 16.500 espécies. Para além do corpo segmentado, possuem como outras
características diferenciadoras um cordão nervoso ventral e um sistema circulatório fechado.
Tradicionalmente, os Anelídeos costumam ser subdivididos em três grupos principais:
Poliquetas (vermes essencialmente marinhos), Oligoquetas (minhocas) e Hirudíneos (sanguessugas). Mas, nos últimos anos, tem-se tornado evidente que os Poliquetas constituem um
diversificado tronco de onde terão evoluído os restantes Anelídeos, incluindo os Clitellata, um
grupo criado após se verificar a grande afinidade existente entre Oligoquetas, Hirudíneos e
outras sanguessugas. Por outro lado, muitas análises de filogenia molecular indicam que também outros grupos de invertebrados a que geralmente é atribuído o estatuto de filo independente (Sipunculida, Echiurida, Pogonophora) estarão, na verdade, inseridos no seio dos Anelídeos, tornando-se claro que estes não constituem um grupo taxonómico coerente mas sim um
diversificado conjunto de vermes com origem comum e muito antiga.
SIPUNCULIDA
EUNICIDA
PHYLLODOCIDA - Nereididae
SCOLECIDA - Capitellidae
ECHIURIDA
TEREBELLIFORMIA - Ampharetidae
POGONOPHORA
APHANONEURA - Aeolosomatidae
OLIGOCHAETA
CLITELLATA

HIRUDINEA
BRANCHIOBDELLEA
ACANTHOBDELLEA

SABELLIDA - Sabellidae, Serpulidae
SPIONIDA - Spionidae
Fig. 1 - Grupos taxonómicos actualmente inseridos dentro do campo filogenético dos Anelídeos:
poliquetas (a vermelho); famílias de poliquetas com representantes nas nossas águas doces (a castanho);
grupos frequentemente com estatuto de filo (a azul); oligoquetas (a verde); sanguessugas (a roxo).

03

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Poliquetas
Os Poliquetas (Polychaeta) constituem um vasto e diversificado conjunto de vermes
segmentados (Annelida), de corpo cilíndrico e alongado, provido de simetria bilateral e onde
podem distinguir-se uma cabeça e um tronco. Na cabeça (prostómio), para além da boca,
com um par de maxilas, e 1 a 4 pares de olhos muito simples, surgem apêndices como palpos, cirros e antenas. O tronco encontra-se compartimentado em vários segmentos (anéis),
todos iguais ou com zonas especializadas. Cada anel possui geralmente um par de apêndices
não articulados (parápodes), tipicamente biramosos, isto é divididos numa parte dorsal
(notópode) e outra ventral (neurópode), implicados em funções tão diferenciadas como a
respiração ou a locomoção, e cobertos de feixes de sedas quitinosas.
A parede do corpo encontra-se protegida por uma fina cutícula e uma epiderme, sob a
qual se dispõe uma espessa camada muscular. Os órgãos internos encontram-se rodeados
por uma membrana (peritoneu) e os anéis podem ou não estar totalmente separados uns dos
outros através de septos. O aparelho digestivo é completo e normalmente diferenciado em
várias zonas (boca, faringe, esófago, estômago, intestino) e terminando no ânus, localizado na parte posterior, não segmentada, do corpo (pigídio). A faringe pode ser projectada para
fora da boca (probóscide), ostentado várias séries de dentículos córneos (paragnatos).
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Fig. 2 - Estrutura externa (A) e interna (B) de um Poliqueta. 1. Maxilas; 2. Boca; 3. Antenas; 4. Olhos;
5. Anel; 6. Sedas; 7. Parápode; 8. Cirros; 9. Palpos. 10. Probóscide; 11. Músculos circulares; 12. Vaso dorsal;
13. Septo; 14. Cutícula; 15. Cirro dorsal. 16. Notópode; 17. Neurópode; 18. Cirro ventral; 19. Nefrídio;
20. Nefróstoma; 21. Cordão ventral; 22. Vaso ventral; 23. Intestino; 24. Músculos longitudinais.

As trocas respiratórias são asseguradas directamente pela superfície do corpo, por
zonas especializadas dos parápodes ou mesmo através de verdadeiras brânquias externas.
O sistema circulatório é fechado e basicamente constituído por um vaso ventral, que transposta o sangue para a parte posterior do corpo, e um vaso dorsal, onde o sangue circula
para diante, existindo diversos vasos laterais de ligação entre eles. Os dois vasos principais
são contrácteis, possibilitando a circulação do sangue, mas nalgumas espécies aparecem
estruturas musculares que funcionam como corações muito simples. Nalgumas espécies,
sobretudo as de pequeno tamanho, o sistema circulatório pode ser quase inexistente. O sangue pode estar desprovido de qualquer pigmento respiratório, conter hemoglobina vermelha
ou clorocruorina verde.
Cada anel do corpo possui normalmente um par de nefrídios que se abre na superfície
do corpo por um nefridioporo e na cavidade interna através de uma espécie de funil ciliado
(nefróstoma). Para além da função excretora, estas estruturas estão também relacionadas
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com o equilíbrio osmótico do corpo (osmoregulação) e com a libertação das células sexuais.
O sistema nervoso atinge nos Poliquetas já algum grau de complexidade. Possui um par
de gânglios cerebróides, localizados na cabeça, e ligados por um colar a um grande cordão
ventral (por vezes mais do que um), o qual apresenta um pequeno gânglio com nervos laterais em cada segmento. A maioria das espécies apresenta células fotossensíveis espalhadas
pelo corpo, as quais, na cabeça, podem estar agrupadas em olhos primitivos, capazes de
detectar a intensidade e a direcção da luz. A cabeça possui também geralmente um par de
cavidades forradas de cílios (órgãos nucais), presumivelmente implicadas na recepção de
estímulos químicos.
Embora algumas espécies possam regenerar partes do corpo e reproduzir-se assexuadamente a partir de anéis isolados, a regra passa pela produção de gâmetas, masculinos e
femininos em indivíduos separados, excepcionalmente no mesmo indivíduo. Não existem aqui
verdadeiras gónadas, sendo os gâmetas originados por divisão de células do peritoneu, por
vezes apenas em anéis especializados do corpo. Em certos grupos, o corpo modifica-se mais
ou menos radicalmente, formando-se indivíduos reprodutores pelágicos capazes de libertar os
gâmetas em lugares afastados (epitoquia). A libertação dos gâmetas pode ser feita através
dos nefrídios, por gonoporos especiais ou por simples rotura da parede do corpo. A fertilização ocorre internamente, nalgumas espécies incluindo um certo tipo de acasalamento, ou
efectuar-se já na água. O embrião evolui para uma larva planctónica de vida livre (trocófora),
embora esta possa estar ausente.
São conhecidas mais de 10.000 espécies de Poliquetas, marinhas na sua esmagadora
maioria. São vermes geralmente de pequeno tamanho (menos de 1 mm até 10 cm), mas existem espécies que atingem alguns metros de comprimento. Muitos poliquetas são predadores,
com probóscide bem desenvolvida, caçando pequenos invertebrados no fundo da água ou
nadando livremente entre o plâncton. Uma boa parte das espécies vive no interior de buracos
escavados nos sedimentos do fundo, podendo mesmo aproveitar esses próprios sedimentos
para construir tubos protectores do corpo. Estas espécies sedentárias alimentam-se sobretudo
por filtração de partículas em suspensão na água ou directamente a partir de matéria orgânica
presente nos sedimentos. Existem também algumas espécies parasitas ou que vivem como
comensais dentro do corpo de outros animais, geralmente moluscos bivalves ou crustáceos.
Cerca de 140 espécies de Poliquetas, distribuídas por quase todos os principais subgrupos, vivem na água doce, mas geralmente nunca muito longe do mar, pois a maioria destas
espécies é eurihialina, isto é, consegue viver em águas de salinidade variável, normalmente
em estuários, lagoas litorais e troços inferiores de rios. Em Portugal existirão umas 12 espécies de Poliquetas com maior tolerância à água doce, pertencentes a 6 famílias.

Capitellidae
 Capitela-do-esgoto (Capitella capitata)
Verme de corpo frágil, vermelho-acastanhado, bastante comprido (2 a 10 cm) e delgado (2
mm de diâmetro). Prostómio cónico, ventralmente provido de um par de pequenos olhos e um
par de órgãos nucais. Tronco com parápodes muito reduzidos e
sedas em todos os anéis. Pigídio sem cirros. Um único gonoporo
dorsal, nos machos complementado por um aparelho copulador
rudimentar constituído por sedas especiais. É uma espécie que
vive no mar ou em estuários e rias com água salobra, enterrandose no lodo ou areia fina, onde procura as partículas orgânicas de
que se alimenta. Se os nutrientes abundarem reproduz-se rapidamente, produzindo larvas bentónicas de vida curta, mas em caso
de escassez, origina as habituais larvas planctónicas de forma a
poder colonizar locais mais propícios. Trata-se de uma espécie
Fig. 3 - Capitella capitata.
oportunista, capaz de resistir a níveis baixos de oxigénio e elevada poluição orgânica e química, aparecendo em grandes quantidades em pontos de descarga
de esgotos e outras zonas intervencionadas pelo homem, muito pobres em fauna.
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 Capitela-vermelha (Heteromastus filiformis)
Corpo muito alongado e fino (comprimento: 8 a 18 cm; diâmetro: 1 mm), de cor vermelha, por vezes amarelado ou esverdeado na metade posterior. Prostómio pequeno e cónico com um
par de órgãos nucais. Tronco com párápodes pouco evidentes,
alguns anéis com brânquias rudimentares e quatro pares de
gonoporos. Pigídio com um cirro anal. Esta espécie escava
buracos ramificados, consolidados com muco, no lodo e areia
fina das zonas de maré, rias e estuários, alimentando-se de
matéria orgânica e microrganismos. Consegue suportar baixos
níveis de salinidade e oxigénio, podendo também sobreviver em
locais poluídos.

Fig. 4 - Heteromastus filiformis.

Nereididae
 Minhoca-da-lama (Hediste diversicolor)
Corpo estreito e algo achatado, com 6 a 12 cm de comprimento e cor variável: amarela, esverdeada, alaranjada ou vermelho
-acastanhada, com duas faixas longitudinais mais escuras.
Prostómio com um par de antenas curtas, um par de palpos,
quatro pares de cirros tentaculares e dois pares de olhos. Probóscide bem desenvolvida com um par de maxilas e duas
séries de paragnatos. Parápodes biramosos com dois feixes
de sedas e um par de cirros. Habitante característico de zonas
de baixa salinidade em praias, estuários e lagoas litorais, onde
escava no lodo um típico buraco em forma de U ou J, que
pode atingir 20 cm de profundidade. É um dos mais procurados iscos para a pesca com anzol.

Fig. 5 - Hediste diversicolor.

 Serradela-ambarina (Alitta succinea)
Corpo cilindrico, com 3 a 19 cm de comprimento e cor castanha-avermelhada, com a parte
posterior por vezes esverdeada. Prostómio com um
par de antenas curtas, um par de palpos longos e
divergentes, quatro pares de cirros tentaculares e dois
pares de olhos grandes. Probóscide bem desenvolvida com um par de maxilas e duas séries de paragnatos. Parápodes lobulados e ramosos. Vive num buraco
revestido de muco, entre a areia ou o lodo de estuários, portos e zonas costeiras, por vezes em zonas
poluídas, alimentando-se de matéria orgânica, algas e
pequenos invertebrados Reproduz-se por epitoquia
Fig. 6 - Allita succinea.
com fecundação externa, formando vastos agregados
de animais reprodutores. Espécie muito utilizada como isco para a pesca desportiva.
 Serradela-litoral (Nemanereis littoralis)
Corpo alongado, muito estreito, com 1 a 5 cm de comprimento e cerca de 1 mm de largura. Cor pálida ou
rosada. Prostómio com um par de antenas curtas, um
par de palpos globulares, quatro pares de cirros tentaculares e dois pares de olhos. Probóscide com um par
de maxilas e sem paragnatos. Parápodes curtos e
lobulados. Vive entre o lodo ou restos de vegetação,
em estuários de água salobra e zonas costeiras
supralitorais com escoamento de água doce.
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Sabellidae
 Sabela-pequena (Fabricia stellaris)
Corpo muito pequeno (1 a 4 mm), translúcido, rosado ou amarelado. Prostómio com dois lobos branquiais, cada um com
três longos filamentos ramificados. Um par de olhos no primeiro anel anterior e outro no pigídio. Parápodes biramosos com
sedas. Vive em fundos de areia ou lodo, dentro de um tubo
membranáceo, produzido a partir de muco e sedimentos, que
o animal pode abandonar para se deslocar livremente. Costuma formar colónias entre as algas, aparecendo no litoral ou
em estuários, onde tolera água com baixa salinidade.

Fig. 8 - Fabricia stellaris.

Serpulidae
 Sérpula-australiana (Ficopomatus enigmaticus)
Corpo pequeno (2-3 cm), esverdeado ou acastanhado, as fêmeas frequentemente avermelhadas. Prostómio com dois pares de lobos branquiais, cada um com 5 a 10 filamentos ramificados. Tronco com um colar anterior,
parápodes pouco evidentes e sedas
bem desenvolvidas. É uma espécie
invasora, originária da Oceânia, que
tem vindo a colonizar outras regiões do
mundo (em Portugal apareceu inicialmente no estuário do Tejo), habitando
estuários, portos e lagoas costeiras
onde procura zonas de baixa salinidade
para se reproduzir. Vive sobre substra- A
B
tos duros (rochas, cimento, madeira,
Fig. 9 - A. Ficopomatus enigmaticus: tubos;
conchas, cascos de barcos) dentro de
B. idem: aspecto da coroa com o opérculo (seta).
tubos calcários, segregados pelo animal, por vezes em colónias de grande dimensão. Cada tubo pode atingir 2 a 8 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, apresentando inicialmente cor branca, mais tarde manchada de
castanho. O verme mantém-se no interior do tubo, com a coroa de filamentos exposta, capturando oxigénio e partículas alimentares, mas, quando incomodado, pode retrair-se para o interior do tubo, fechando-o por meio de um opérculo afunilado e espinhoso situado na extremidade de um filamento branquial modificado.

Ampharetidae
 Poliqueta-lagunar-tentaculado (Alkmaria romijni)
Corpo diminuto (4 a 7 mm), branco a acastanhado, mais largo na
metade anterior. Prostómio com um par de olhos e de órgãos nucais,
oito palpos tentaculares retrácteis, finos e pegajosos utilizados na captura de partículas alimentares, três pares de longos filamentos branquiais e um pequeno lóbulo em forma de lábio. Tronco com parápodes
pouco evidentes, biramosos na zona anterior do corpo, uniramosos
para trás, providos de sedas. É uma espécie típica de águas salobras,
habitando estuários e lagoas costeiras, com salinidade por vezes muito
baixa. O verme vive no interior de um tubo fino e avermelhado, construído a partir de muco, lodo e pequenos grãos de areia. Trata-se de
um animal hermafrodita e vivíparo, nascendo os 20 a 30 juvenis dentro
Fig. 10 - Alkmaria romijni.
do tubo da progenitora já com aspecto semelhante ao dos adultos.
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Spionidae
 Poliqueta-perfurador (Polydora ciliata)
Corpo de tamanho médio (1 a 3 cm), amarelado ou acastanhado. Prostómio com um a dois
pares de olhos e um par de longos palpos tentaculares ciliados, com os quais o animal procura activamente o seu alimento (matéria orgânica, microrganismos). Tronco com parápodes
evidentes, providos de sedas e também brânquias pequenas em grande parte dos anéis.
Pigídio com aspecto de funil. Esta espécie
vive em estuários e lagoas de água salobra,
construindo tubos em forma de U, a partir de
muco e sedimentos. Os tubos são instalados
no lodo ou então são escavados activamente,
por acção química ou mecânica de algumas
sedas modificadas, na superfície de substratos duros (rochas, conchas, algas calcárias),
neste último caso podendo o verme tornar-se
prejudicial para colónias de ostras, mexilhões
e outros moluscos. Os sexos são separados e
Fig. 11 - Polydora ciliata alimentando-se.
os espermatozóides entram no tubo das
fêmeas onde se dá a fecundação. Cerca de 60 ovos são produzidos, rapidamente evoluindo
para larvas planctónicas de vida livre.
 Poliqueta-de-penacho-duplo (Streblospio shrubsolii)
Corpo pequeno (1 a 2 cm), geralmente avermelhado.
Prostómio cónico, com um a dois pares de olhos e
um par de palpos tentaculares alargados, de aspecto
muito semelhante ao par de brânquias instalado logo
atrás, no primeiro anel do tronco. Parápodes presentes, com sedas finas. Trata-se de uma espécie que
vive habitualmente dentro de tubos acinzentados e
moles, feitos a partir de muco e sedimentos, na
superfície do lodo de estuários, lagoas e sapais, por
vezes com salinidade reduzida. Os sexos são separados, podendo a fêmea apresentar algum tipo de
retenção de embriões, antes da libertação das larvas.
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Oligoquetas
Os Oligoquetas (Oligochaeta) são o segundo maior grupo de Anelídeos (Annelida). O
corpo, cilíndrico e alongado, é quase todo ocupado pelo tronco, dividido em anéis quase
todos semelhantes. Torna-se por vezes difícil distinguir, na extremidade anterior, a cabeça
(prostómio), geralmente pequena e com apêndices pouco desenvolvidos, e , na extremidade
posterior, o pigídio, onde se localiza o ânus. Os anéis estão completamente desprovidos de
apêndices (faltam aqui os parápodes tão característicos dos Poliquetas), à excepção de feixes
de sedas quitinosas e móveis, mais ou menos visíveis, dois pares por cada segmento.
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Fig. 13 - Anatomia geral de um Oligoqueta. 1. Boca; 2. Gânglio subfaríngico; 3. Esófago; 4. Cordão ventral;
5. Moela; 6. Intestino; 7. Nefrídio; 8. Ânus; 9. Clitelo; 10. Papo; 11. Vasos contrácteis; 12. Faringe;
13. Gânglio cerebróide; 14. Sedas; 15. Vaso ventral; 16. Nefróstoma; 17. Vaso dorsal; 18. Músculo longitudinal;
19. Músculo circular; 20. Epiderme; 21. Cutícula; 22. Cavidade interna do corpo; 23. Septo.

O corpo encontra-se protegido por uma cutícula fina e pela epiderme, sob a qual se dispõem espessas camadas musculares. A cavidade interna (celoma) está envolvida por uma
membrana (peritoneu) e os anéis encontram-se separados por septos bem desenvolvidos e
musculares. O aparelho digestivo é completo, incluindo boca, faringe muscular e nalguns
casos projectável, esófago (por vezes bem diferenciado em papo de armazenamento e numa
09

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

ou mais moelas musculares implicadas na trituração dos alimentos), intestino e ânus. Nalgumas espécies, o intestino apresenta divertículos em cada anel e encontra-se envolvido por
uma massa esverdeada ou acastanhada de células clorogogénicas com funções metabólicas diversas (armazenamento, excreção).
As trocas respiratórias efectuam-se através da superfície do corpo, embora nalgumas
espécies aquáticas surjam brânquias simples. O sistema circulatório, fechado, apresenta
geralmente 3 grandes vasos longitudinais - vaso dorsal, vaso ventral e vaso subneural interligados por vasos laterais em cada segmento. Estes vasos são envolvidos por músculos
que se contraem ritmicamente mantendo o sangue em movimento, existindo também válvulas
que asseguram uma corrente sanguínea unidireccional, para a frente no vaso dorsal e para
trás no vaso ventral. O pigmento respiratório do sangue destes animais, quando existe, é a
hemoglobina vermelha.
Cada segmento do tronco engloba um par de nefrídios, longos tubos enrolados que se
abrem na cavidade interna através do nefróstoma e à superfície do corpo por um nefridioporo. Além de assegurarem a excreção dos subprodutos metabólicos, estes órgãos desempenham um importante papel na regulação do equilíbrio osmótico do corpo, através da maior ou
menor reabsorção de água e de sais dissolvidos.
O sistema nervoso é composto por um gânglio cerebróide, com várias ramificações
nervosas na zona da cabeça, o qual se encontra ligado a um longo cordão ventral. Em cada
anel surgem geralmente gânglios mais pequenos de onde emergem nervos motores e sensoriais. Inúmeras células fotossensíveis e quimioreceptoras encontram-se espalhadas pela
superfície do corpo. Algumas espécies apresentam alguns pares de ocelos na cabeça.
A divisão e regeneração de partes do corpo é bastante comum em alguns grupos de Oligoquetas, podendo mesmo constituir a única ou principal forma de reprodução. No entanto, a
maioria das espécies pode reproduzir-se sexuadamente. Os Oligoquetas são exclusivamente
hermafroditas e, ao contrário dos Poliquetas, possuem um aparelho reprodutor bem desenvolvido, situado na metade anterior do corpo. A parte masculina inclui um ou dois pares de testículos localizados em segmentos específicos. Os espermatozóides são armazenados em
vesículas seminais que abrem à superfície do corpo por um par de gonoporos masculinos.
O único par de ovários situa-se num segmento localizado mais atrás dos que alojam os testículos. Os óvulos são conduzidos por oviductos que desembocam num par de gonoporos
femininos. Na maior parte das espécies existe ainda um ou mais pares de pequenos sacos
(espermatecas) na parte anterior do corpo. Uma característica distintiva da reprodução nos
Oligoquetas é a presença de uma zona espessa e glandular (clitelo) que envolve vários
anéis, imediatamente atrás dos gonoporos ou situada mais posteriormente. Durante o acasalamento, dois vermes dispõem-se lado a lado, cada corpo em direcções opostas, de forma
que os gonoporos masculinos de um animal se justapõem às espermatecas do outro, permitindo a transferência dos espermatozóides entre ambos, por vezes com ajuda de sedas especializadas. Nalguns grupos, esta justaposição não é perfeita, existindo pregas longitudinais
cobertas de muco por onde os espermatozóides são encaminhados. Após a transferência
seminal, os dois animais inseminados separam-se. Algum tempo depois, o clitelo produz uma
espécie de casulo cheio de muco e proteínas. O casulo é então empurrado para a frente através de contracções do corpo, recebendo primeiro os óvulos que emergem dos gonoporos
femininos e depois os espermatozóides armazenados nas espermatecas. A fecundação ocorre no interior do casulo, o qual acaba por endurecer e separar-se do corpo, sendo depositado
num lugar apropriado. Não existe aqui qualquer estado larvar e, após um período de incubação variável (uma semana a vários meses), saem do casulo jovens vermes já completamente
formados.
Existem cerca de 6.000 espécies de Oligoquetas, a maioria das quais habita no solo ou
nas águas doces, enquanto outras conseguiram colonizar águas salobras e salgadas. Uma
grande parte destes animais vive enterrada no solo ou no lodo, outros habitam tubos segregados por eles próprios, mas algumas espécies conseguem nadar activamente entre a vegetação aquática. O tamanho varia consideravelmente desde pequenos vermes aquáticos com
menos de 1 mm até enormes minhocas com vários metros de comprimento. Existem espécies
10
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predadoras de pequenos invertebrados que capturam as suas presas através do poder de
sucção da faringe muscular, nalguns casos com capacidade de ser projectada para fora da
boca. Muitas outras espécies alimentam-se de matéria orgânica presente nos sedimentos
onde vivem, fazendo-os passar através do tubo digestivo, assim enriquecendo e oxigenando o
solo ou os fundos aquáticos.
A diversidade dos Oligoquetas presentes nas águas doces é muito grande, ultrapassando largamente um milhar de espécies. Algumas são habitantes exclusivos de águas subterrâneas e da água intersticial do solo, muitas vivem apenas nas águas de rios e lagos enquanto
outras compartilham ambos os habitats. O conhecimento acerca da mais de meia centena de
espécies de Oligoquetas dulceaquícolas presentes no nosso território é muito incipiente, apresentando-se aqui apenas algumas das espécies mais representativas das várias famílias,
incluindo os Aeolosomatidae, grupo de pequenos vermes primitivos que há quem considere
integrados numa classe à parte (Aphanoneura) como mais um ramo de Poliquetas.

Aeolosomatidae
 Verme-gotas-de-óleo (Aeolosoma tenebrarum)
Verme pequeno (5 a 10 mm) cuja segmentação apenas se pode inferir pela implantação regular dos feixes de longas sedas, pois o corpo é transparente e de formas fluidas. Prostómio
geralmente bem diferenciado, ventralmente ciliado e com um par de órgãos nucais. A epiderme apresenta características células glandulares contendo grandes gotas oleosas verdeamareladas. É uma espécie que vive entre a matéria vegetal em decomposição no fundo de
ribeiras, charcos e lagoas, alimentando-se de bactérias e microalgas. Embora possa existir
reprodução sexuada, o animal reproduz-se mais geralmente através da formação de um novo
indivíduo completo (zoóide) atrás do pigídio, o qual acaba mais tarde por se destacar. Em condições adversas (frio, escassez de alimento) o verme enrola-se no interior de um quisto mucilaginoso protector. Esta é apenas uma das 4 ou 5 espécies de Aelosomatidae presentes nas
nossas águas, as restantes ainda de menor tamanho e diferindo essencialmente no tipo de
sedas e na coloração das células glandulares, como é o caso de Aeolosoma hemprichi que
apresenta características manchas alaranjadas.

A

C

B

Fig. 14 - A. Aeolosoma hemprichi, com zoóide em formação;
metade anterior do corpo de Aeolosoma hemprichi (B) e Aeolosoma tenebrarum (C).

Haplotaxidae
 Falso-górdio (Haplotaxis gordioides)
Verme com corpo de cor creme, muito longo e fino
(comprimento até 40 cm; diâmetro: 1-2 mm). Cada anel possui quatro feixes, cada um com apenas uma, raramente
duas sedas, as dorsais muito mais curtas que as ventrais.
Espécie que pode ser confundida com vermes Nematomorfos ou Nemátodos Mermithida (ver Vol. 3) e que habita fundos arenosos e águas intersticiais de rios, ribeiras e nascentes subterrâneas.
11
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Criodrilidae
 Criodrilo-lacustre (Criodrilus lacuum)
Verme de grande tamanho (comprimento até 32 cm; diâmetro: 4-10 mm), de cor olivácea ou
acastanhada, com tons avermelhados ou
amarelados. Corpo de secção trapezoidal,
mais largo dorsalmente. Um par de sedas em
cada feixe. Clitelo bastante extenso, entre o
cl
16º e o 47º anéis. Vive em fundos lodosos de
rios e ribeiras, em zonas calmas e cobertas Fig. 16 - Zona anterior do corpo de Criodrilus lacuum
(cl - clitelo).
de vegetação, onde se alimenta de matéria
orgânica em decomposição.

Lumbricidae
 Minhoca-de-cauda-quadrada (Eiseniella tetraedra)
Corpo de tamanho médio (2 a 8 cm; 1,5 a 2,5 mm de
diâmetro), acastanhado, de secção quadrangular para
trás do clitelo, que se estende desde o 22º ao 27º anéis.
Entre as verdadeiras minhocas, esta espécie é a única
que vive habitualmente em ambientes aquáticos (lagoas,
nascentes, ribeiras, zonas alagadiças), alimentando-se
de microrganismos e matéria vegetal em decomposição.

Fig. 17 - Eiseniella tetraedra.

Ocnerodrilidae
 Minhoca-dos-arrozais (Eukerria saltensis)
Corpo amarelado, fino e de tamanho médio (2 a 10 cm de comprimento; 1-2 mm de diâmetro).
Clitelo entre o 13º e o 20º segmentos. Espécie
semi-aquática, originária da América do Sul, hoje
distribuída por diversas partes do mundo. Vive
em solos regularmente irrigados, margens de
Fig. 18 - Eukerria saltensis.
cursos de água e arrozais.

Lumbriculidae
 Verme-negro (Lumbriculus variegatus)
Corpo castanho-avermelhado, de tamanho médio (comprimento máximo: 10 cm; diâmetro: 1,5
mm). Espécie bastante comum no lodo das margens de lagoas e pântanos, frequentemente
sob troncos submersos, alimentando-se de microrganismos e matéria vegetal em decomposição. Um comportamento característico deste animal, em água pouco profunda, é a posição da
cauda quase na vertical, expondo a sua extremidade ao ar, de forma a facilitar as trocas gasosas através da epiderme. Reproduz-se sexuadamente mas também, com muito maior fre-

Fig. 19 - A. Lumbriculus variegatus;
B. Stylodrilus heringianus.
A
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quência, por simples cisão do corpo e regeneração completa dos fragmentos. É um verme
bastante usado em laboratório, sobretudo para estudos de ecotoxicologia.
 Estilodrilo-de-Hering (Stylodrilus heringianus)
Corpo delgado, de tamanho médio (comprimento: 2,5 a 4 cm; diâmetro: 1 mm), de tom avermelhado devido ao sistema circulatório bem visível à transparência. Um par de órgãos copulatórios no 10º anel. Vive geralmente nas águas mais frias das cabeceiras dos rios, em nascentes ou em lagos a alguma profundidade, enterrado no lodo ou areia fina. À primeira vista pode
assemelhar-se a um Tubifex, enrolando-se de maneira análoga quando apanhado, mas é uma
espécie pouco tolerante à poluição.

Enchytraeidae
 Verme-de-Cernosvitov (Cernosvitoviella atrata)
Corpo muito pequeno (comprimento: 1,5 a 4 mm; diâmetro: 0,1-0,2 mm), transparente ou
esbranquiçado, com 4 a 10 sedas em cada um dos 4 feixes de cada anel. Espécie semiaquática encontrada em solos húmidos mas também nas águas intersticiais da margem de cursos
de água não poluídos, onde se alimenta de bactérias e matéria orgânica em decomposição.
 Verme-dos-musgos (Cognettia sphagnetorum)
Corpo pequeno (comprimento: 10 a 25 mm; diâmetro: 0,3-0,4 mm), esbranquiçado, com 2 a 4
sedas por feixe. É uma espécie muito frequente entre as massas húmidas de musgos, sobretudo em solos ácidos de pinhal, aparecendo também em charcos com águas ácidas. Aparentemente reproduz-se apenas assexuadamente, por fragmentação.

A

B

C

D
E
Fig. 20 - A. Zona anterior de Cernosvitoviella atrata; B. Cognettia sphagnetorum;
C. Zona anterior de Marionina riparia; D. Enchytraeus bucholzi; E. Lumbricillus rivalis.

 Verme-grindal (Enchytraeus buchholzi)
Corpo pequeno (comprimento: 4 a 11 mm; diâmetro: 0,3-0,5 mm), de cor branca, com 2 a 3
sedas por feixe. Vive em solos húmidos, nomeadamente em pilhas de compostagem, surgindo
também nas margens de cursos de água. Muito utilizado e cultivado em aquariofilia como alimento para peixes.
 Verme-do-esgoto (Lumbricillus rivalis)
Corpo pequeno (comprimento: 5 a 30 mm), esbranquiçado ou avermelhado, com 5 a 12 sedas
por feixe. Comum na água doce, preferindo habitats ricos em matéria orgânica mas bem oxigenados, por exemplo filtros de ETARs. É um bom indicador de poluição orgânica.
 Marionina (Marionina riparia)
Corpo pequeno (comprimento: 3 a 11 mm), avermelhado, com 2 a 4 sedas por feixe. Clitelo
entre o 11º e o 13º segmento. Vive em solos húmidos, também entre a areia e lodo de lagoas
e charcos, por vezes com águas algo salobras. Espécie com alguma tolerância à poluição
aquática.
13
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Propappidae
 Verme-de-Volk (Propappus volki)
Corpo pequeno (comprimento: 4 a 12 mm), de cor branca, com 3 sedas por feixe e um pequeno tentáculo no
prostómio. Clitelo entre o 12º e 14º segmentos. É uma
espécie inteiramente aquática, encontrada em fundos
arenosos e sedimentos intersticiais de águas correntes.

Fig. 21 - Propappus volki.

Naididae - Naidinae
 Verme-de-dorso-liso (Chaetogaster diastrophus)
Corpo muito pequeno (comprimento: 1 a 5 mm), transparente, sem sedas dorsais. Prostómio
aguçado, com boca subterminal. Vive em águas doces e salobras, sobre substratos sólidos
(plantas, rochas ou mesmo sobre o corpo de outros invertebrados tais como larvas de libelinhas), uma vez que não
consegue nadar activamente, aí se alimentando de zooplâncton. Reproduz-se sexuadamente ou assexuadamente com formação e crescimento de um zoóide na extremiFig. 22 - Chaetogaster diastrophus.
dade posterior. Uma espécie próxima é Chaetogaster
limnaei, que vive como comensal no interior da concha de caracóis de água doce, alimentando-se de microinvertebrados e microalgas.
 Nais-branquiado (Dero digitata)
Corpo pequeno (comprimento: 6 a 32 mm), esbranquiçado, com sedas dorsais e ventrais.
Prostómio sem olhos. Pigídio com
vários pares de pequenas brânquias
digitiformes e pouco visíveis junto
ao ânus. Vive dentro de tubos
A
B
mucosos fixados sobre plantas
aquáticas ou entre os sedimentos
Fig. 23 - Extremidade posterior (A) e anterior (B) de Dero digitata.
do fundo de ribeiras e lagoas.
 Nais-indiferente (Nais elinguis)
Corpo pequeno (comprimento máximo:12 mm; diâmetro: 0,1-0,2 mm), transparente, frequentemente castanho-avermelhado, com sedas dorsais e
ventrais. Prostómio com um par de olhos bem visível.
Vive em águas doces e salobras, incluindo zonas bastante poluídas, sendo por isso frequente em ETARs.
Outras espécies muito semelhantes ocorrem nas nossas águas como Nais communis, que aparece freFig. 24 - Nais elinguis.
quentemente enterrado no lodo.
 Nais-serpente (Ophidonais serpentina)
É a nossa maior espécie de Naididae, podendo atingir um comprimento superior a 35 mm.
Possui um par de olhos no prostómio e 3 a 4 características bandas transversais escuras nos
primeiros anéis. Epiderme papilosa por vezes com uma crosta de detritos. Vive em águas
doces ou salobras, paradas ou com fraca corrente, deslocando-se activamente por entre a
vegetação aquática, onde se alimenta de algas e microinvertebrados.
 Nais-grácil (Slavina appendiculata)
Corpo pequeno (comprimento: 2 a 20 mm), opaco e acastanhado, devido à presença de papilas na epiderme e à crosta de detritos que a envolve. Prostómio com um par de olhos. Vive
deslizando entre as folhas e outra matéria vegetal no fundo das ribeiras.
14
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B

C

A

Fig. 25 - A. Ophidonais serpentina; B. Slavina appendiculata; C. Specaria josinae.

 Nais-de-Josin (Specaria josinae)
Corpo pequeno (comprimento: 3 a 10 mm) mas robusto, geralmente de tom rosado ou amarelado. Prostómio com ou sem olhos. É uma espécie que se desloca lentamente entre os sedimentos do fundo de ribeiras, alimentando-se de partículas orgânicas.
 Nais-ganchudo (Uncinais uncinata)
Corpo pequeno (comprimento: 5 a 18 mm), robusto e pigmentado na parte anterior. Prostómio com um par de olhos, por vezes
ausente em indivíduos jovens. Vive entre os sedimentos no fundo de águas doces ou salobras.

Fig. 26 - Uncinais uncinata.

 Nais-trombudo (Stylaria lacustris)
Corpo pequeno (comprimento: 5,5 a 18 mm). Prostómio com um par de olhos e uma longa
probóscide. É uma espécie que nada virada de lado com rápidas ondulações do corpo, deslocando-se sobre o lodo e a vegetação de águas calmas, doces ou salobras. Como noutros Naididae, a reprodução pode efectuar-se por crescimento e posterior separação de um zoóide na
parte posterior do corpo.
z

B

A
z
z

D
C
Fig. 27 - Stylaria lacustris (A), Pristina longiseta (B) e Pristina (Pristinella) osborni (C),
com zoóides (z) na parte posterior. D. Vejdovskyella comata.

 Pristina-de-sedas-longas (Pristina longiseta)
Corpo muito pequeno (comprimento: 2 a 4 mm; diâmetro: 0,15-0,2 mm), transparente, com 4
feixes de sedas em cada segmento, as dorsais bastante longas. Prostómio sem olhos, prolongado numa probóscide aguçada, utilizada como órgão sensorial. Vive entre sedimentos finos
no fundo de ribeiras e lagoas de águas limpas. Existem várias espécies próximas como Pristina (Pristinella) osborni, igualmente encontrada em águas intersticiais não poluídas.
 Nais-de-Vejdovsky (Vejdovskyella comata)
Corpo muito pequeno (comprimento: 2 a 8 mm), com epiderme papilosa. Prostómio habitualmente com um par de olhos. Espécie não nadadora que vive entre os sedimentos no fundo
das ribeiras.
15
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Naididae - Branchiurinae
 Verme-de-brânquias-longas (Branchiura sowerbyi)
Espécie de tamanho considerável (geralmente entre 10 e 15 cm de comprimento), de corpo
vermelho ou amarelado, com feixes de sedas
curtas e, na extremidade posterior, um par de
longas brânquias filamentosas em cada anel.
Vive com a cabeça enterrada no lodo e a extremidade branquial ondulando activamente na
água, geralmente em rios com corrente fraca
ou nula e lagos com plantas tropicais. Ao que
parece, trata-se de uma espécie de origem
Fig. 28 - Branchiura sowerbyi.
asiática que prefere águas relativamente quentes e que, no último século, tem vindo a ser introduzida acidentalmente pelo homem um pouco
por todo o mundo, através da importação de peixes ou plantas aquáticas.

Naididae - Rhyacodrilinae
 Verme-ciclope (Bothrioneurum vejdovskyanum)
Corpo de tamanho médio (comprimento: 12 a 35 mm), de cor avermelhada, com 2 a 7 sedas
por feixe. Prostómio com uma fossa sensitiva dorsal forrada de cílios. Prefere viver em lagoas
e cursos de água de corrente lenta com fundos de areia grossa.

B

A

Fig. 29 - A. Bothrioneurum vejdovskyanum
(seta - fossa sensitiva);
B. Limnodrilus hoffmeisteri;
C. Potamothrix hammoniensis.

C

Naididae - Tubificinae
 Verme-de-Hoffmeister (Limnodrilus hoffmeisteri)
Corpo de tamanho médio (comprimento: 20 a 35 mm), de cor avermelhada, geralmente com 4
a 8 sedas por feixe. Espécie bastante comum nos fundos lodosos de rios e ribeiras, aparecendo também em zonas de estuário com água salobra e, quando em grande quantidade, é um
bom indicador de eutrofização e poluição orgânica por esgotos.
 Verme-de-Piguet (Aulodrilus pigueti)
Corpo de tamanho médio (comprimento: 10 a 30 mm), amarelado. Vive no interior de tubos
reforçados, no lodo de rios e lagoas com águas límpidas e abundante vegetação aquática.
 Verme-de-Hammon (Potamothrix hammoniensis)
Corpo pequeno (comprimento: 7 a 12 mm), com 5 sedas por feixe. É uma espécie frequente
nos fundos lodosos de águas paradas e eutrofizadas de rios e albufeiras, também com alguma tolerância à água salobra.
 Tubifex-ignoto (Lophochaeta ignota)
Corpo de tamanho médio mas particularmente fino (comprimento até 4 cm; diâmetro: 0,15-0,4
16
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mm), avermelhado, com 3 a 5 sedas por feixe, algumas delas muito compridas. Espécie que
vive em fundos de areia ou lodo de rios e lagos, por vezes também em estuários.
 Tubifex-comum (Tubifex tubifex)
Corpo de tamanho médio (comprimento entre 2 e 5 cm, por vezes mais) e fino (0,5 a 2 mm),
de cor vermelha, com 4 a 11 sedas por feixe. Muito comum em todo o tipo de habitats aquáticos, de água doce ou salobra, incluindo
águas estagnadas e zonas bastante poluídas com deficiência de oxigénio, onde pode
constituir a única espécie abundante. Vive
com a parte anterior do corpo enterrada no
lodo ou na areia, em tubos mucosos bem
individualizados com uma pequena saliência em forma de chaminé, aí se alimentando de matéria orgânica em decomposição.
A
B
A parte posterior encontra-se habitualmente
exposta, oscilando na água de forma a are- Fig. 30 - A. Tubifex tubifex; B. idem, verme dentro do tubo.
já-la, permitindo que o verme respire. É frequente observarem-se extensas colónias por vezes
com milhares de indivíduos, fáceis de localizar através da mancha vermelha que cobre o fundo, a qual imediatamente desaparece em caso de perturbação, pois então todos os vermes se
escondem em simultâneo.

Chave de identificação dos géneros de Oligoquetas de água doce
1. Feixes geralmente com mais de duas sedas (pontualmente apenas duas)....………...…..… 2
Feixes sempre com uma ou duas sedas.……………...…………………….….……………… 25
2. Verme aparentemente não segmentado. Epiderme com gotas oleosas de cor variável………
………………………………………………………………………...…………………Aelosoma
Verme com segmentação mais ou menos evidente. Epiderme sem gotas oleosas.….….…. 3
3. Corpo maior que 10 cm, com brânquias filamentosas na parte posterior………...Branchiura
Corpo menor que 5 cm, sem brânquias filamentosas na parte posterior……………….……. 4
4. Corpo geralmente esbranquiçado ou avermelhado. Reprodução assexuada pouco comum,
sem formação de cadeias ………………………………………………………..…………….. 5
Corpo geralmente transparente por vezes com tons variados. Reprodução assexuada
frequente, originando indivíduos interligados em cadeias curtas…………………..……. 16
5. Corpo de cor branca ou rosada. Sedas geralmente com ponta simples……………...……… 6
Corpo avermelhado ou amarelado. Sedas de forma variável………………………….…….. 11
6. Prostómio prolongado por um tentáculo…………………………………………...… Propappus
Prostómio não prolongado por um tentáculo……………………………………………….……. 7
7. Corpo menor que 0,4 cm, com 4 a 10 sedas por feixe…………………..….. Cernosvitoviella
Corpo geralmente maior que 0,4 cm ou então com 2 a 4 sedas por feixe…………..……….. 8
8. Cada feixe com 5 a 12 sedas…………………………………………………...….. Lumbricillus
Cada feixe com 2 a 4 sedas………………………………………………………………………. 9
9. Corpo com 1 a 2,5 cm……………………………………………..……….…………… Cognettia
Corpo com 0,3 a 1,1 cm……………………………………………………………………….….. 10
10. Corpo esbranquiçado………………………………………………….…………… Enchytraeus
Corpo rosado………………………………………………………...…………………. Marionina
11. Sedas geralmente curtas…………………………………………………………...…………… 12
Sedas capilares longas presentes………………………………………………..……………. 13
12. Feixes com 2 a 5 sedas. Prostómio com fossa sensitiva…………...………. Bothrioneurum
Feixes com 4 a 8 sedas. Prostómio sem fossa sensitiva……………..………… Limnodrilus
13. Corpo geralmente menor que 1,2 cm………………………………...…………… Potamothrix
Corpo geralmente maior que 1 cm……………………………………………..……………… 14
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14. Corpo amarelado…………………………………………………….………………… Aulodrilus
Corpo avermelhado…………………………………...…………………………………………. 15
15. Diâmetro do corpo entre 0,2 e 0,4 mm………………………….……………….. Lophochaeta
Diâmetro do corpo maior que 0,5 mm………………………………………………….. Tubifex
16. Sem sedas dorsais…………………………………………..…………………….. Chaetogaster
Com sedas dorsais………………………………………………………...…………………….. 17
17. Prostómio com probóscide evidente…………………………………………………………… 18
Prostómio sem probóscide……………………………………………………………………… 19
18. Feixes de sedas dorsais começando no 2º segmento……………………..…………. Pristina
Feixes de sedas dorsais começando no 4º segmento…………………..……………. Stylaria
19. Pigídio com brânquias arredondadas junto ao ânus………………………..…………….. Dero
Pigídio sem brânquias arredondadas junto ao ânus………………………….…………….. 20
20. Corpo com mais de 2 cm de comprimento………………………………………… Ophidonais
Corpo com menos de 2 cm de comprimento…………………………………………………. 21
21. Sedas capilares longas ausentes………………………………………...……………. Uncinais
Sedas capilares longas presentes…………………………………………...…………...…… 22
22. Sedas capilares dorsais do 6º segmento muito longas……………………………….. Slavina
Sedas capilares dorsais do 6º segmento normais…………………………………………… 23
23. Sedas capilares dorsais barbeladas…………………………………..………… Vejdosvkyella
Sedas capilares dorsais não barbeladas…………………………………………...…………. 24
24. Corpo transparente, castanho ou avermelhado. Com olhos…………………..…………. Nais
Corpo rosa ou amarelado. Com ou sem olhos…………………………………....….. Specaria
25. Uma seda por cada feixe. Verme muito fino com mais de 10 cm de comprimento………..…
…………………………………………………………………………………………..Haplotaxis
Duas sedas por cada feixe……………………………………………………………...………. 26
26. Verme robusto com mais de 0,4 cm de diâmetro……………………………..……. Criodrilus
Verme de corpo fino com menos de 0,3 cm de diâmetro…………………………………… 27
27. Corpo amarelado……………………………………………………..………………….. Eukerria
Corpo castanho ou avermelhado………………………………………………………………. 28
28. Corpo com mais de 0,15 cm de diâmetro……………………………………………. Eiseniella
Corpo com menos de 0,15 de diâmetro……………………………………..………………… 29
29. Corpo castanho até 10 cm de comprimento…………………….……………….. Lumbriculus
Corpo avermelhado com menos de 4 cm de comprimento……………...……….. Stylodrilus

.
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Sanguessugas
As Sanguessugas (Hirudinea) constituem a terceira grande classe de vermes segmentados (Annelida). O corpo, geralmente achatado, encontra-se dividido em 34 anéis, na sua
maioria sub-divididos em três ou mais anulos superficiais. Parte anterior com prostómio, bastante reduzido, boca, localizada ventralmente e rodeada de uma ventosa anterior, e um
número variável de olhos. Na zona intermédia do corpo podem distinguir-se a região préclitelar e a região pós-clitelar, separadas pelo clitelo, apenas visível na época reprodutora. Os
anéis da zona posterior do corpo
encontram-se ocupados pela ventosa
1
2
posterior, utilizada para fixação ao
substrato ou ao hospedeiro e geralmente de maior tamanho que a ante18
rior, usada durante a alimentação.
3
Neste grupo de Anelídeos estão
17
ausentes os parápodes e as sedas.
4
A parede do corpo é protegida
16
por uma cutícula e uma epiderme
muito finas, sob as quais se dispõe
5
uma espessa camada de músculos e
tecido conjuntivo fibroso (derme). A
15
6
cavidade interna (celoma) está reduzida a um conjunto complexo de canais
7
e espaços, sem a presença de septos
14
bem definidos entre cada anel.
A porção anterior do aparelho
digestivo pode apresentar um conjunto
13
de três maxilas com dentes em volta
8
da boca ou uma faringe projectável
(probóscide), para além de uma
extensa massa de glândulas saliva9
12
res. A seguir ao esófago dispõe-se o
estômago (papo), por vezes ramifica11
do em numerosos divertículos, o rec10
to e o ânus, este último situado dorsalmente junto da inserção da ventosa
posterior.
Fig. 31 - Anatomia geral de uma Sanguessuga.
As trocas respiratórias são efec1. Boca; 2. Ventosa anterior; 3. Gonoporo masculino;
tuadas através da parede do corpo, 4. Gonoporo feminino; 5. Testículo; 6. Canal deferente; 7. Canal
eferente; 8. Anel; 9. Anulo; 10. Ânus; 11. Ventosa posterior;
muito raramente existindo brânquias, e
o sangue circula pelos canais e espa- 12. Recto; 13. Divertículo; 14. Papo; 15. Ovário; 16. Glândulas
salivares; 17. Átrio; 18. Probóscide.
ços do celoma empurrado pelas contracções e movimentos do corpo, complementarmente podendo ou não existir vasos sanguíneos bem definidos. Algumas espécies possuem hemoglobina.
Cada anel, pelo menos na zona central do corpo, possui um par de nefrídios que recebem os produtos de excreção do celoma através de um nefróstoma, expulsando-os por um
nefridioporo à superfície do corpo.
O sistema nervoso inclui um gânglio cerebróide, uma densa rede de nervos na zona
anterior do corpo e um gânglio subentérico, do qual parte um par de longos cordões ventrais que possuem pequenos gânglios e nervos laterais em cada segmento. Para além de um
a cinco pares de olhos, estes animais possuem papilas sensitivas implicadas na detecção de
substâncias químicas e fontes orgânicas de calor.
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As sanguessugas reproduzem-se exclusivamente por via sexual. São animais hermafroditas. Possuem 5 a 10 pares de testículos que conduzem a um átrio e a um gonoporo masculino situado no 10º anel, geralmente associado a um órgão copulador mais ou menos complexo. Existe apenas um par de ovários e um gonoporo feminino situado no 11º anel. Durante
o acasalamento, os gonoporos femininos e masculinos de dois animais podem simplesmente
alinhar-se, efectuando a transferência de esperma, ou ocorre um tipo de impregnação hipodérmica em que a massa de espermatozóides de um animal é depositada na superfície do
corpo do outro, geralmente na zona do clitelo, penetrando depois, com a ajuda de enzimas,
através da parede do corpo e atingindo os ovários pelos canais do celoma. O clitelo acaba por
produzir um casulo, mas este recebe apenas do gonoporo feminino os ovos ou embriões já
num estado mais ou menos avançado de desenvolvimento, uma vez que a fecundação se dá
no interior do aparelho reprodutor feminino. Os casulos são fixados a plantas aquáticas, ao
próprio corpo do animal ou ao corpo de animais hospedeiros, ocorrendo casos de deposição
em terra, mesmo em sanguessugas aquáticas, e algum tipo de protecção por parte do progenitor. O desenvolvimento é directo, nascendo as sanguessugas já muito parecidas com os
adultos.
A maioria das cerca de 700 espécies reconhecidas de sanguessugas são ectoparasitas
que se alimentam do sangue e fluidos internos dos animais hospedeiros. Outras espécies são
predadoras de pequenos invertebrados ou vivem à custa de matéria orgânica em decomposição. As espécies predadoras e parasitas perfuram as vítimas por meio das maxilas ou da probóscide rígida, engolindo a presa inteira ou sugando os seus fluidos e tecidos internos. As verdadeiras “sanguessugas” parasitas produzem, juntamente com a saliva, um potente anticoagulante (hirudina) que facilita a saída do sangue do corpo do hospedeiro, para além de substâncias com propriedades vasodilatadoras e anestesiantes, permitindo a sua fixação sem que
a vítima se aperceba.
Embora existam sanguessugas de hábitos terrestres ou marinhos, cerca de 70% das
espécies vive nas águas doces. Em Portugal ocorrerão umas 16 espécies, representando os
dois grandes grupos de Hirudinea: os Rhynchobdellida, possuidores de probóscide, e os
Arhynchobdellida, sem probóscide. Nos primeiros incluem-se as clepsinas (Glossiphoniidae), de ventosa anterior pequena, e os Piscicolidae, de ventosa anterior grande.
Entre os segundos distinguem-se os Erpobdellidae, sem maxilas, os Haemopidae, geralmente predadores, e os Hirudinidae, parasitas sugadores de sangue, os dois últimos caracterizados pela presença de maxilas. Um outro grupo de sanguessugas - Branchiobdellea pode também estar presente na nossa região.

Glossiphoniidae
 Clepsina-dos-caracóis-menor (Alboglossiphonia heteroclita)
Comprimento entre 1 e 1,5 cm. Corpo aplanado, em forma de pêra, quase transparente, de
tom amarelado ou esbranquiçado, dorsalmente sem papilas, por vezes com algumas manchas
escuras transversais ou uma faixa escura mediana. Três pares de olhos, o anterior mais apertado que os restantes. Sanguessuga predadora que se alimenta, por sucção através da probóscide, dos fluidos internos de caracóis mas também de crustáceos, larvas de insectos e oligoquetas aquáticos. Vive em águas calmas de charcos e ribeiras. Cada animal produz cerca
de 60 ovos que transporta, agarrados à face ventral, até à sua eclosão.
 Clepsina-dos-caracóis-maior (Glossiphonia complanata)
Comprimento entre 1 e 3 cm. Corpo aplanado, oval ou em forma de pêra, castanho ou esverdeado, com seis fiadas de papilas amarelas e duas faixas longitudinais escuras no dorso. Três
pares de olhos equidistantes (por vezes alguns indivíduos com menos). Vive em charcos ou
em águas correntes, geralmente debaixo de pedras e, uma vez perturbada, enrola-se numa
bola. Alimenta-se de caracóis e larvas de insectos. O casulo, contendo 2 a 30 ovos, é fixado
na superfície de uma pedra, onde é protegido pelo corpo da progenitora até à eclosão dos
jovens, os quais ainda se mantêm agarrados ao seu ventre durante mais 2 ou 3 semanas.
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Fig. 32 - Diferentes espécies de clepsinas (Glossiphoniidae).
A. Alboglossiphonia heteroclita; B. Glossiphonia complanata; C. Theromyzon tessulatum;
D. Helobdella stagnalis; E. Batracobdella algira; F. Placobdella costata; G. Hemiclepsis marginata.

 Clepsina-dos-patos (Theromyzon tessulatum)
Comprimento até 6 cm. Corpo aplanado, mole, oval, translúcido, com tons amarelados ou
esverdeados. Dorso com 6 fiadas de manchas amarelas ou 2 linhas escuras medianas. Quatro pares de olhos. É uma espécie parasita de aves aquáticas, em especial patos, instalandose na cavidade nasal, garganta ou mucosa ocular, para sugar o sangue com a sua probóscide. O casulo, com 100 a 200 ovos, é guardado pela progenitora e, após o nascimento, os
jovens podem manter-se agarrados ao seu ventre até 5 meses ou até à primeira refeição.
 Clepsina-dos-charcos (Helobdella stagnalis)
Comprimento até 1,5 cm. Corpo oval, transparente, de tons esbranquiçados, acinzentados ou
rosados. Pequeno escudo quitinoso escuro na parte anterior do dorso. Apenas um par de
olhos, bem separados. Vive em águas correntes ou estagnadas, procurando activamente vermes oligoquetas, larvas de insectos e caracóis, para sugar os seus fluidos com a probóscide.
Vários casulos, cada um com 6 a 15 ovos, são fixados ao ventre pela progenitora que os
transporta, durante 1 a 2 semanas, até ao nascimento dos jovens. Estes mantêm-se agarrados à progenitora durante mais 3 a 4 semanas.
 Clepsina-das-rãs (Batracobdella algira)
Comprimento entre 1,5 e 4 cm. Corpo mole, esverdeado ou acastanhado. Um par de olhos
muito juntos. Vive em charcos e ribeiras, à espreita de anfíbios (rãs, sapos, tritões), de cujo
sangue se alimenta com auxílio da probóscide.
 Clepsina-dos-cágados (Placobdella costata)
Comprimento entre 2 e 7 cm. Corpo bastante achatado e mole, castanho ou esverdeado, com
uma faixa contínua de papilas claras na linha média do dorso e outras mais esparsas laterais.
Dois pares de olhos muito juntos, parecendo apenas um par. Vive em charcos e zonas remansosas de ribeiras com pouca profundidade, frequentadas por cágados e aves aquáticas. Os
jovens mantêm-se fixados ao ventre da progenitora até encontrarem o primeiro hospedeiro.
 Clepsina-dos-peixes (Hemiclepsis marginata)
Comprimento entre 1 e 4 cm. Corpo verde ou amarelado, com 7 fiadas longitudinais de manchas amarelas no dorso, tipicamente alargado e espatulado na extremidade anterior. Dois
pares de olhos, por vezes só um. Vive em charcos e ribeiras de águas calmas, com vegetação
aquática abundante, alimentando-se do sangue de peixes (enguias, ciprinídeos) e larvas de
anfíbios, que suga com a sua probóscide. Os casulos são fixados entre as folhas das plantas,
sendo activamente guardados pela progenitora e, após o nascimento, os jovens acabam por
ser por ela transportados até um eventual hospedeiro, onde se fixam.
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Piscicolidae
 Sanguessuga-dos-peixes (Piscicola geometra)
Comprimento entre 2 e 10 cm. Corpo alongado, cilíndrico, amarelo ou esverdeado, com faixas
transversais claras. Ventosa anterior claramente distinta do resto do corpo, englobando dois
pares de olhos. Vive em águas paradas ou correntes, doces ou salobras, onde nada activamente à procura de peixes. Fixa-se, por vezes durante vários dias, nas respectivas barbatanas ou brânquias, sugando o sangue com a probóscide, após o que se deixa cair entre a
vegetação aquática para digerir a refeição. Os casulos, castanhos, com um único ovo, são
fixados a pedras ou plantas, demorando os nascimentos entre 2 a 6 semanas. Não existe aqui
nenhum tipo de protecção parental.

Fig. 33 - A. Piscicola
geometra;
B. Erpobdella octoculata;
C. Dina lineata;
D. Trocheta subviridis;
E. Haemopis sanguisuga;
F. Hirudo medicinalis.
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Erpobdellidae
 Sanguessuga-redonda (Erpobdella octoculata)
Comprimento entre 5 e 7 cm. Corpo arredondado, castanho ou verde-escuro, com manchas
pequenas mais escuras e claras formando um padrão característico de bandas transversais,
por vezes pouco visível. Quatro pares de olhos, entre os quais dois claramente posicionados
mais à frente que os outros. Anéis medianos tipicamente subdivididos em 5 anulos. Geralmente de hábitos nocturnos, nada muito bem à procura dos vermes oligoquetas e das larvas de
insectos de que se alimenta, sugando os seus fluidos ou engolindo-os inteiros. Vive em charcos e ribeiras de águas calmas, debaixo das pedras ou entre as plantas aquáticas, por vezes
em locais bastante poluídos e com carência de oxigénio, também ocorrendo em águas salobras. Produz um casulo castanho, resistente, com 10 a 30 ovos, que fixa a plantas ou na face
inferior de pedras, decorrendo 3 a 4 semanas até ao nascimento dos jovens.
 Sanguessuga-terrosa (Erpobdella testacea)
Espécie semelhante à anterior mas de dorso mais áspero. Comprimento entre 3 e 5 cm. Corpo de coloração mais ou menos uniforme, amarela ou castanho-avermelhada. Vive em charcos e ribeiras com abundante vegetação, por vezes em locais bastante poluídos e com carência de oxigénio, apresentando igualmente hábitos nocturnos. É um predador sobretudo de
insectos aquáticos.
 Sanguessuga-hexanular (Dina lineata)
Comprimento até 8 cm. Corpo escuro, castanho-avermelhado, frequentemente com dois pares
de linhas longitudinais acinzentadas. Quatro pares de olhos, entre os quais um claramente
posicionado mais à frente que os outros. Anéis medianos tipicamente subdivididos em 6 anulos. Pode ser encontrada sob pedras, em ribeiras de águas calcárias e charcos bastante
eutrofizados.
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 Sanguessuga-de-Dutrochet (Trocheta subviridis)
Comprimento entre 8 e mais de 20 cm. Corpo alongado, achatado posteriormente, verdeacinzentado, em indivíduos jovens algo avermelhado, geralmente com duas linhas acastanhadas na linha média do dorso. Quatro pares de olhos, entre os quais dois claramente posicionados mais à frente que os outros. Anéis medianos tipicamente subdivididos em 8 anulos. Vive
em ribeiras e charcos, aparecendo também em canais de descarga de ETARs, onde se alimenta de larvas de insectos. Por tempo húmido, pode ser frequentemente encontrada fora de
água, em busca de pequenas minhocas, que engole inteiras.

Haemopidae
 Sanguessuga-dos-cavalos (Haemopsis sanguisuga)
Comprimento entre 3 e 15 cm. Corpo cilíndrico, preto, castanho ou esverdeado com manchas
pretas. Cinco pares de olhos. Ocorre nas margens de charcos, lagoas e ribeiras de águas calmas, podendo rastejar na terra húmida. Possui maxilas fracas com as quais não consegue
penetrar a pele de nenhum mamífero, sendo por isso totalmente inapropriado o nome vulgar
que lhe é comummente atribuído. Alimenta-se de vermes e caracóis, terrestres ou aquáticos,
girinos, pequenos peixes e larvas de insectos aquáticos que engole inteiros, bem como de
cadáveres de anfíbios. Os casulos, amarelados e quitinosos, são depositados fora de água,
debaixo de pedras a vegetação, nascendo os jovens 4 a 5 semanas depois.

Hirudinidae
 Sanguessuga-medicinal (Hirudo medicinalis)
Comprimento entre 3 e 20 cm. Corpo cilíndrico mas algo achatado, castanho ou oliváceo, com
longas faixas longitudinais avermelhadas no dorso, entrecortadas por manchas escuras. Cinco
pares de olhos. Outrora era frequente em pegos, lagoas e charcos com vegetação aquática,
mas as suas populações foram sendo extintas um pouco por toda a Europa, devido à sobrexploração durante séculos para fins medicinais. Após o apogeu durante o séc. XIX, a utilização
de sanguessugas em hirudoterapia (sobretudo para sangraduras e tratamento de ”humores
corporais”) decaiu muito no séc XX, mas tem vindo a conhecer um novo recrudescimento,
sobretudo em cirurgia plástica. Esta espécie possui maxilas com dentes fortes capazes de
perfurar a pele de um vertebrado, deixando uma típica ferida em forma de Y. Alimenta-se de
sangue de mamíferos (principalmente gado doméstico), aves aquáticas e anfíbios, neste último caso sobretudo na fase jovem, em que as maxilas ainda são fracas. Pode sugar sangue
até 5 vezes o seu próprio peso mas uma refeição completa leva mais de seis meses a digerir.
O acasalamento ocorre em terra e os casulos são enterrados em locais húmidos perto da
água. Duas semanas depois nascem os jovens já completamente formados.

Branchiobdellea
 Sanguessuga-do-lagostim (Cambarincola mesochoreus)
Corpo muito pequeno (comprimento entre 1 e 3 mm), cilíndrico e esbranquiçado, formado apenas por 17 anéis. Boca ventral, com duas maxilas. Uma
ventosa posterior. Espécie hermafrodita, parasita do lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii), uma
espécie exótica amplamente distribuída em Portugal. Existem, no entanto, poucos dados acerca da área de ocorrên- Fig. 34 - Cambarincola mesochoreus.
cia desta sanguessuga na Europa.
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Chave de Identificação dos Géneros de Sanguessugas
1. Corpo com apenas uma ventosa posterior………………………………………. Cambarincola
Corpo com duas ventosas, uma anterior e outra posterior……………………………..……… 2
2. Corpo cilíndrico. Ventosa anterior claramente mais larga que o corpo…………….. Piscícola
Corpo mais ou menos achatado. Ventosa anterior mais estreita que o corpo……………..... 3
3. Com cinco pares de olhos……………………………………………………………………….… 4
Com um a quatro pares de olhos…………………………………………………………………. 5
4. Maxilas fracas, com duas séries de dentes grossos, cada uma destas com apenas onze
a dezoito dentes………………………………………………………………………. Haemopis
Maxilas fortes, com uma única série de dentes finos e muito numerosos…………..… Hirudo
5. Com quatro pares de olhos…………………………………………………………………..……. 6
Com um a três pares de olhos…………………………………………………………….………. 9
6. Boca reduzida a um poro na ventosa anterior por onde sai uma probóscide..... Theromyzon
Boca larga, ocupando toda a cavidade da ventosa anterior, sem probóscide……….………. 7
7. Comprimento superior a 8 cm. Anéis medianos subdivididos em 8 anulos………... Trocheta
Comprimento até 8 cm. Anéis medianos subdivididos em 5 a 6 anulos……...………………. 8
8. Dos quatro pares de olhos, dois estão situados mais à frente que os restantes. Anéis
medianos subdivididos em 5 anulos………………………………………………. Erpobdella
Dos quatro pares de olhos, um está situado mais à frente que os restantes. Anéis
medianos subdivididos em 6 anulos………………………………………………………. Dina
9. Extremidade anterior alargada e espatulada………………………………………. Hemiclepsis
Extremidade anterior não espatulada…………………………………………………………… 10
10. Com três pares de olhos (pelo menos na maioria dos animais de uma população)...…….11
Com um a dois pares de olhos…………………………………………………………………. 12
11. Olhos do para anterior mais aproximados que os dos restantes pares… Alboglossiphonia
Olhos dos três pares equidistantes………………………………………….…… Glossiphonia
12. Comprimento menor que 1,5 cm. Pequeno escudo quitinoso na parte anterior do dorso
………………………………………………………………………………………… Helobdella
Comprimento maior que 1,5 cm. Sem escudo dorsal……………………………….……….. 13
13. Com dois pares de olhos, por vezes muito juntos parecendo apenas um par. Uma faixa de
papilas claras na linha média dorsal……………………………………………... Placobdella
Com um par de olhos. Sem faixa de papilas claras na linha média dorsal…. Batracobdella

24

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Bibliografia
e créditos das ilustrações
Os créditos das ilustrações não discriminados por extenso nalguns capítulos, remetem para a bibliografia desse
capítulo ou para a bibliografia geral.

Geral
Balian, E.V. et al. (2008). Freshwater Animal Diversity Assessment. Hydrobiologia, Vol. 595.
Springer.
Biodiversity Heritage Library (2015). www.biodiversitylibrary.org.
Brusca, R.C. & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates. Sinauer.
Clifford, H.F. (1991). Aquatic Invertebrates of Alberta Online Textbook.
http://sunsite.ualberta.ca.
Fauna Europaea (2013). Version 2.6. (www.faunaeur.org).
Illies, J. (1978). Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag.
Macan, T.T. (1959). A Guide to Freshwater Invertebrate Animals. Longman.
Needham, J.G. & Needham, P.R. (1978). Guia para el estúdio de los seres vivos de las aguas
dulces. Ed. Reverté.
Ramel, G. (2011). The Earth Life Web. www.earthlife.com.
Serra, S., Coimbra, N. & Graça, M. (2009). Invertebrados de Água Doce - Chave de Identificação das Principais Famílias. Imprensa da Universidade de Coimbra.
Smith, D.G. (2001). Pennak’s Freshwater Invertebrates of the United States: Porifera to Crustacea. J. Wiley & Sons.
Tachet, H. et al. (2010). Invertébrés d’eau douce: systematique, biologie, écologie.
CNRS Éditions.
Thorp, J.P. & Covich, A.P. (2001). Ecology and Classification of North American Freshwater
Invertebrates. Academic Press.
Ilustrações:
Capa - John C. Walsh (www.micrographia. com).

Introdução
Rousset, V. et al. (2006). A molecular phylogeny of annelids. Cladistics, 22: 1–23.
Zrzavy, J. et al. (2009). Phylogeny of Annelida: total-evidence analysis of morphology and six
genes. BMC Evol. Biol., 9: 189-202.

Poliquetas
Cancela-Fonseca, L. et al. (2004). Macrozoobentos e ambiente sedimentar da Lagoa de
Óbidos: um estudo de referência. Actas 1º Sem. Sist. Lag. Costeiros: 24-42. ICN.
Glasby, C.J. (1999). The Namanereidinae (Polychaeta: Nereididae) Part 1, Taxonomy and
Phylogeny. Records of the Australian Museum, Supplement 25.
Glasby, C.J. et al. (2009). Catalogue of non-marine Polychaeta (Annelida) of the World.
Zootaxa, 2070: 1–52.
Rodrigues, A.M. (2010). Poliquetas. www.biorede.pt.
Van Nieuwenhuijzen, A. et al. (2010). Macrobenthos of the North Sea - Polychaeta.
http://species-identification.org.
Wikipedia (2010). Polychaete. http://en.wikipedia.org.
Ilustrações:
2A - adapt. de J. Soucie (http://biodidac.bio.uottawa.ca).
2B, 3, 4, 6 - Hans Hillewaert (Creative Commons).
5 - Filip Nuyttens (Creative Commons).
7 - M. Taru (http://marine1.bio.sci.toho-u.ac.jp/tokyobay).
8, 12 - David Samuel Johnson (http://manayunkia.wordpress.com).
25

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

9A - Museo di Storia Naturale di Venezia (www.msn.ve.it).
9B - USGS Nonindigenous Aquatic Species Database (Califórnia Academy of Science).
10 - Thorson, G. 1946. Reproduction and larval development of Danish marine bottom invertebrates. Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, Serie
Plankton 4: 1-523.
11 - Daro, M.H & Polk, P. (1973). The autecology of Polydora ciliata along the belgian coast.
Netherlands J. Sea Research, 6:130-140.

Oligoquetas
Beddard, F.E. (1895). A Monograph of the Order Oligochaeta. Clarendon Press.
Blakemore, R.J. (2006). Review of Criodilidae including Biwadrilus from Japan.
Opusc. Zool. Budapest, 37: 11-22.
Brinkhurst, R.O. (1965). Studies on the North American Aquatic Oligochaeta. I: Naididae and
Opistocystidae. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 116: 194-230.
Brinkhurst, R.O. (1971). A Guide for the Identification of British Aquatic Oligochaeta.
Freshw. Biol. Assoc. Public. No. 22.
Deramaix, P. (2008). Aeolosoma - un ver à poils rouges. http://naturalia.over-blog.com.
Guillén, A. (2010). Proyecto Agua (www.flickr.com/photos/microagua).
Jamieson, B.G.M. (1970). A taxonomic review of the Oligochaete Genus Eukerria.
Bull. British Mus. Nat. Hist. Zoology, 20(5): 131-172.
Johnson, P. & Ladle, M. (1989). The Enchytraeidae (Oligochaeta) of streams of Southern
England. Annls. Limnol., 25(2): 121-129.
Picciochi, P. (1982). Oligochaeta limícolas de Portugal. Nota sobre a família Aeolosomatidae.
Bol. Soc. Port. Cienc. Nat., 21: 45-50.
Rodriguez, P. (1988). Sur certaines espèces de Lumbriculidae du nord de la péninsule
ibérique. Annls. Limnol., 24(3): 203-211.
Rota, E. (1995). Italian Enchytraeidae (Oligochaeta). I. Italian J. Zoology, 62(2): 183-231.
Schmelz, R.M. & Collado-Peña, R. (2010). A guide to European terrestrial and freshwater
species of Enchytraeidae. Soil Organisms, 82(1): 1-176.
Stimpson, K.S. et al. (1982). A Guide to the Freshwater Tubificidae of North America. EPA.
Ilustrações:
13 - adapt. de Pearson Education.
14A, 27A,B - Alex S. Zlygostev (http://animalkingdom.su).
14B,C - Guillén, A. (2010).
15 - Daniel. L. Gustafson (www.esg.montana.edu/aim).
16 - Blakemore, R.J. (2006).
17 - Ado Out (Picasa / Creative Commons).
18 - www.earthwormbol.org.
19A - www.carolina.com.
19B - BIO Photography Group, Biodiversity Institute of Ontario (www.boldsystems.org /
Creative Commons).
20A - Beatrice Sambugar (http://icsb2010.net).
20B - Briones, M.J.I. (2006). Enchytraeidae in Encyclopedia of Soil Science. Taylor & Francis.
20C - Torii, T. (2012). New records of semiaquatic species Marionina (Clitellata,Enchytraeidae)
from Japan, with a description of Marionina biwaensis sp. nov.Turk. J. Zool., 36(1): 15-24.
20D - www.aquaforum.lviv.ua.
20E - Clegg, J. (1959). The Freshwater Life of the British Isles. F. Warne.
21 - Timm, T. (1999). A Guide to the Estonian Annelida. Naturalists Handbooks 1. Estonian
Academy Publishers.
22 - Rubén Duro Pérez (http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia).
23 - Maria Balarezo (http://naididae.lifedesks.org).
24 - Tim Worsfold (Unicomarine / Creative Commons).
25A - Ton van Haaren (www.anemoon.org).
25B - http://rudocs.exdat.com
26

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

25C - Clifford, H.F. (1991).
26 - Tachet, H. et al. (2010).
27C - Bely, A.E. & Wray, G.A.(2001). Evolution of regeneration and fission in annelids: insights
from engrailed- and orthodenticle-class gene expression. Development, 128: 2781-2791.
27D - Michaelsen, W. (1909). Oligochaeta. Die Süsswasserfauna Deutschlands, Vol. 13.
Gustav Fischer.
28 - http://dic.academic.ru.
29A - Atanackovic, A. et al. (2012). First record of Bothrioneurum vejdovskyanum in Serbia.
Arch. Biol. Sci. Belgrade, 64(3): 1123-1126.
29B - www.fcps.edu.
29C - Timm, T. (2013). The genus Potamothrix: a literature review. Estonian. Journ. Ecol.,
62(2): 121-136.
30A - Ivo Antusek (www.biolib.cz).
30B - Sire, M. (1963). L’ étang: sa flore, sa faune. Ed. N. Boubée.

Sanguessugas
Gelder, S.R. et al. (1994). A report on branchiobdellidans and a taxonomic key to the species
in northern Italy, including the first record of Cambarincola mesochoreus on the introduced American Red Swamp Crayfish. Ital. J. Zool., 61(2): 179-183.
Grosser, C. (2010). Hirudinea - die Egelseite. http://hirudinea.de.
Kutschera, U. & Wirtz, P. (2001). The evolution of parental care in freshwater leeches.
Theory Biosci., 120: 115-137.
Mann, K.H. (1952). A revision of the British leeches of the family Erpobdellidae, with a
description of Dina lineata , a leech new to British fauna.
Proc. Zool. Soc. London, 122(2): 395-406.
Mann, K.H. (1954). A key to the British freshwater leeches.
Freshwater Biol. Ass. Sci. Publ., 14: 3–21.
Siddall, M. (2010). The Leech Lab. http://research.amnh.org.
Wikipedia (2010). Leech. http://en.wikipedia.org.
Ilustrações:
31 - Mann, K.H. (1954).
32A - Materialien für den Sekundarbereich II Biologie - Ökologie (Schroedel Verlag, 1998).
32B - http://zooex.baikal.ru.
32C - Adrian Chalkley (www.boxvalley.co.uk).
32D - Smithsonian Museum of Natural History.
32E, 33D - http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/main.php.
32F - http://dic.academic.ru.
32G - Roland Carlsson (www.nrm.se).
33A - Paul Woynowski (www.mikrojezioro.met.pl/atlas_zw/atlas_bentos.html).
33B - Paul Woynowski (www.sazp.sk/bisel/galerie/hirudinea).
33C - www.wigry.win.pl/makrofauna.
33E,F - Petr Horčičko & Ivo Lysoněk - 2004 (www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli).
34 - Gelder, S.R. et al. (1994).

27

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 4 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Índice taxonómico
Os termos em itálico referem-se a nomes científicos de géneros ou de espécies. Os números
a negrito remetem para as ilustrações.
Aelosoma hemprichi, v4-11, 14A,B
Aeolosoma tenebrarum, v4-11, 14C
Aeolosomatidae, v4-11
Alboglossiphonia heteroclita, v4-20, 32A
Alitta succinea, v4-06, 6
Alkmaria romijni, v4-07, 10
Ampharetidae, v4-07
Anelídeos, v4-03,09
Annelida, v4-03,04,09,19
Aphanoneura, v4-11
Arhynchobdellida, v4-20
Aulodrilus pigueti, v4-16
Batracobdella algira, v4-21, 32E
Bothrioneurum vejdovskyanum, v4-16, 29A
Branchiobdellea, v4-20,23
Branchiura sowerbyi, v4-16, 28
Branchiurinae, v4-16
Cambarincola mesochoreus, v4-23, 34
capitela-do-esgoto, v4-05
capitela-vermelha, v4-06
Capitella capitata, v4-05, 3
Capitellidae, v4-05
Cernosvitoviella atrata, v4-13, 20A
Chaetogaster diastrophus, v4-14, 22
Chaetogaster limnaei, v4-14
clepsina-das-rãs, v4-21
clepsina-dos-cágados, v4-21
clepsina-dos-caracóis-maior, v4-20
clepsina-dos-caracóis-menor, v4-20
clepsina-dos-charcos, v4-21
clepsina-dos-patos, v4-21
clepsina-dos-peixes, v4-21
Clitellata, v4-03
Cognettia sphagnetorum, v4-13, 20B
Criodrilidae, v4-12
criodrilo-lacustre, v4-12
Criodrilus lacuum, v4-12, 16
Dero digitata, v4-14, 23
Dina lineata, v4-22, 33C
Eiseniella tetraedra, v4-12, 17
Enchytraeidae, v4-13
Enchytraeus buchholzi, v4-13, 20D
Erpobdella octoculata, v4-22, 33B
Erpobdella testacea, v4-22
Erpobdellidae, v4-20,22
estilodrilo-de-Hering, v4-13
Eukerria saltensis, v4-12, 18
Fabricia stellaris, v4-07, 8
28

falso-górdio, v4-11
Ficopomatus enigmaticus, v4-07, 9
Glossiphonia complanata, v4-20, 32B
Glossiphoniidae, v4-20
Haemopidae, v4-20,23
Haemopis sanguisuga, v4-23, 33E
Haplotaxidae, v4-11
Haplotaxis gordioides, v4-11, 15
Hediste diversicolor, v4-06, 5
Helobdella stagnalis, v4-21, 32D
Hemiclepsis marginata, v4-21, 32G
Heteromastus filiformis, v4-06, 4
Hirudinea, v4-19,20
Hirudíneos, v4-03
Hirudinidae, v4-20,23
Hirudo medicinalis, v4-23, 33F
Limnodrilus hoffmeisteri, v4-16, 29B
Lophochaeta ignota, v4-16
Lumbricidae, v4-12
Lumbricillus rivalis, v4-13, 20E
Lumbriculidae, v4-12
Lumbriculus variegatus, v4-12, 19A
Marionina riparia, v4-13, v4-13, 20C
marionina, v4-13
minhoca-da-lama, v4-06
minhoca-de-cauda-quadrada, v4-12
minhoca-dos-arrozais, v4-12
Naididae, v4-14,16
Naidinae, v4-14
Nais communis, v4-14
Nais elinguis, v4-14, 24
nais-branquiado, v4-14
nais-de-Josin, v4-15
nais-de-Vejdovsky, v4-15
nais-ganchudo, v4-15
nais-grácil, v4-14
nais-indiferente, v4-14
nais-serpente, v4-14
nais-trombudo, v4-15
Nemanereis littoralis, v4-06, 7
Nereididae, v4-06
Ocnerodrilidae, v4-12
Oligochaeta, v4-09
Oligoquetas, v4-03,09
Ophidonais serpentina, v4-14, 25A
Piscicola geometra, v4-22, 33A
Piscicolidae, v4-20,22
Placobdella costata, v4-21, 32F
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poliqueta-de-penacho-duplo, v4-08
poliqueta-lagunar-tentaculado, v4-07
poliqueta-perfurador, v4-08
Poliquetas, v4-03,04
Polychaeta, v4-04
Polydora ciliata, v4-08, 11
Potamothrix hammoniensis, v4-16, 29C
Pristina (Pristinella) osborni, v4-15, 27C
Pristina longiseta, v4-15, 27B
pristina-de-sedas-longas, v4-15
Propappidae, v4-14
Propappus volki, v4-14, 21
Rhyacodrilinae, v4-16
Rhynchobdellida, v4-20
sabela-pequena, v4-07
Sabellidae, v4-07
sanguessuga-de-Dutrochet, v4-23
sanguessuga-do-lagostim, v4-23
sanguessuga-dos-cavalos, v4-23
sanguessuga-dos-peixes, v4-22
sanguessuga-hexanular, v4-22
sanguessuga-medicinal, v4-23
sanguessuga-redonda, v4-22
sanguessuga-terrosa, v4-22
sérpula-australiana, v4-07
Serpulidae, v4-07
serradela-ambarina, v4-06
serradela-litoral, v4-06
Slavina appendiculata, v4-14, 25B
Specaria josinae, v4-15, 25C
Spionidae, v4-08
Streblospio shrubsolii, v4-08, 12
Stylaria lacustris, v4-15, 27A
Stylodrilus heringianus, v4-13, 19B
Theromyzon tessulatum, v4-21, 32C
Trocheta subviridis, v4-23, 33D
Tubifex tubifex, v4-17, 30
tubifex-comum, 46-17
tubifex-ignoto, 46-16
Tubificinae, v4-16
Uncinais uncinata, v4-15, 26
Vejdovskyella comata, v4-15, 27D
verme-ciclope, v4-16
verme-de-brânquias-longas, v4-16
verme-de-Cernosvitov, v4-13
verme-de-dorso-liso, v4-14
verme-de-Hammon, v4-16
verme-de-Hoffmeister, v4-16
verme-de-Piguet, v4-16
verme-de-Volk, v4-14
verme-do-esgoto, v4-13
verme-dos-musgos, v4-13
verme-gotas-de-óleo, v4-11
verme-grindal, v4-13
29

verme-negro, v4-12
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