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Introdução
Os Moluscos (Mollusca) são o segundo maior filo do reino animal, sendo conhecidas
cerca de 100 mil espécies, existindo provavelmente quase outras tantas ainda por estudar. Na
sua maioria (75%) trata-se de espécies marinhas, ocorrendo também muitas espécies terrestres (20%) enquanto uma minoria (5%) habita as águas doces.
Os Moluscos constituem um grupo muito diversificado, com um passado já longo que
remonta ao período Câmbrico, há mais de 500 milhões de anos atrás. Estudos de filogenia
molecular fazem aproximar os Moluscos de um conjunto de invertebrados designado por
Lophotrochozoa, o qual inclui também, entre outros, os Briozoários, para além dos vermes
Nemertinos e Anelídeos. Um parentesco especial parece existir entre Moluscos e Anelídeos,
baseado nomeadamente na presença de um estado larvar semelhante (trocófora) e outras
características do desenvolvimento embrionário. Os Moluscos diferenciam-se, no entanto,
pela presença de um corpo não segmentado, uma cavidade celómica reduzida e um sistema
circulatório aberto. Outras particularidades dos Moluscos são a transformação da parede do
corpo num manto capaz de segregar espículas ou conchas calcárias e a presença de um
órgão mastigador único - a rádula.
Das sete ou oito classes de Moluscos que são habitualmente reconhecidas, apenas duas
- Gastropoda e Bivalvia - possuem representantes dulceaquícolas.

Fig. 1 - Um dos modelos mais recentes evidenciando as relações filogenéticas entre
os grandes grupos de Moluscos (a cores) e o seu parentesco com os Anelídeos.
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Caracóis
Os Gastrópodes (Gastropoda) constituem uma das sete ou oito classes que integram o
vasto filo dos Moluscos (Mollusca). A principal característica de caracóis e lesmas é o facto
de possuírem um corpo não segmentado e geralmente com disposição assimétrica, em resultado de um processo de torção que ocorre durante o desenvolvimento embrionário mas que o
afecta apenas em parte.
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Fig. 2 - Morfologia geral de um caracol. 1. Boca; 2. Rádula; 3. Esófago; 4. Vasos arteriais; 5. Músculo da
columela; 6. Pé; 7. Opérculo; 8. Fígado; 9. Gónada; 10. Aorta; 11. Intestino; 12. Coração; 13. Rim; 14. Estômago;
15. Oviducto; 16. Espermoducto; 17. Cavidade paleal; 18. Concha; 19. Manto; 20. Sifão; 21. Nefridioporo;
22. Ânus; 23. Gonoporo; 24. Gânglios cerebrais; 25. Tentáculos; 26. Suturas; 27. Costela; 28. Opérculo;
29. Abertura; 30. Umbilico; 31. Calosidade; 32. Estria; 33. Ápice; 34. Espira; 35. Última volta.

No corpo destes animais podem distinguir-se três zonas principais: a cabeça, prolongada por um órgão locomotor (pé) musculoso e ventral, e uma massa visceral com posição anterior, retorcida e protegida por uma espessa cutícula (manto). O manto pode segregar uma
concha, constituída por camadas calcárias de carbonato de cálcio, cobertas por uma película
proteica (perióstraco) composta de conchina. A concha pode ter forma espiralada, com várias
voltas em torno de um eixo central (columela) e uma abertura, provida ou não de um opérculo, através da qual emergem a cabeça e o pé, mas, nalguns casos, encontra-se ausente,
está reduzida e coberta pelo próprio manto ou apresenta uma simples forma cónica. A epiderme é constituída por uma camada de células ciliadas envolvidas na formação da cutícula
externa ou com funções glandulares relacionadas com a produção de muco ou na secreção
da concha. Sob a epiderme dispõem-se várias camadas musculares. O celoma encontra-se
aqui reduzido a algumas cavidades vestigiais, embora os órgãos internos estejam directamente em contacto com uma cavidade (hemocelo) que se integra no sistema circulatório aberto
destes animais. Também entre as dobras do manto e a massa visceral se dispõe um espaço
(cavidade paleal) com funções respiratórias e excretoras, por vezes provida de um poro ou
sifão inalante.
O aparelho digestivo é completo. Na boca, localizada na cabeça, aloja-se a rádula, uma
espécie de faixa de dentes quitinosos que cobre uma estrutura cartilagínea (odontóforo),
capaz de emergir da cavidade bucal e que pode ser empregue para raspar algas, no caso de
espécies herbívoras, ou ajudar na captura de outros animais pelas espécies predadoras. O
esófago possui glândulas salivares e pode incluir uma moela muscular, adaptada a moer
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matéria vegetal. Ao estômago, com glândulas digestivas muito desenvolvidas(“fígado”), sucede o intestino e, finalmente, o ânus, que se abre na cavidade paleal.
O sistema circulatório é aberto, incluindo um coração dorsal dividido em dois átrios
(aurículas) e um ventrículo. As aurículas recebem os vasos branquiais enquanto o ventrículo dá acesso a uma aorta com sucessivas ramificações que se abrem numa vasta cavidade
interna (hemocelo). O sangue (hemolinfa), que contém
pigmentos respiratórios
(hemocianina) encontra-se directamente em contacto com os órgãos internos, provendo-os
de oxigénio e nutrientes e recebendo produtos de excreção. Existe habitualmente um par de
brânquias (ctenídios) filamentosas, localizadas na parede da cavidade paleal, e irrigadas por
vasos branquiais aferentes (com sangue desoxigenado) e eferentes (com sangue oxigenado).
Nalguns grupos, as brânquias desapareceram, sendo substituídas por zonas especializadas
da parede da cavidade paleal (neste caso geralmente designada por “pulmão”), enquanto
noutros uma só brânquia persiste. O sistema excretor é constituído por um 1 ou 2 nefrídios
(“rins”), que retiram amónia e sais minerais do sangue e abrem, dentro ou fora da cavidade
paleal, através de um nefridioporo.
O sistema nervoso está formado por pares de gânglios cerebrais e gânglios pleurais,
por vezes fundidos e situados em volta do esófago, um par de gânglios pedálicos, na parte
anterior do pé, e um par de gânglios viscerais, na zona do manto, unidos por cordões nervosos. Os órgãos sensoriais são diversificados. Nalguns grupos surge um par de manchas formadas por células com funções quimioreceptoras (osfrádio), situadas junto das brânquias.
Um ou dois pares de tentáculos estão presentes na cabeça, por vezes complementados por
tentáculos epipodiais na margem do pé ou do manto. Na base dos tentáculos situa-se geralmente um par de olhos, nalguns casos localizados na extremidade de tentáculos especiais.
Os sexos podem estar separados, existindo apenas uma gónada masculina (testículo)
ou feminina (ovário), incluída na massa visceral do manto, e os gonoductos encontram-se
associados com a parte terminal de um dos nefrídios (canal urogenital) ou abrir de forma
independente dentro ou fora da cavidade paleal através de um gonoporo. Muitas espécies
são, no entanto, hermafroditas, possuindo igualmente uma única gónada, mantendo-se ou
não separadas as restantes partes do aparelho sexual: oviducto, espermoducto e respectivas glândulas anexas, receptáculo seminal, pénis e gonoporos. A fertilização pode ser
externa ou interna, envolvendo uma forma de acasalamento mais ou menos elaborada. O
desenvolvimento pode ser directo, emergindo os caracóis do ovo já como jovens adultos, ou
indirecto, incluindo um estado precoce (trocófora) e uma larva de vida livre (velígera).
Os Gastrópodes constituem a classe mais numerosa de moluscos, com cerca de 78 mil
espécies descritas, número que poderá representar apenas metade das espécies marinhas
(64% do total), terrestres (31%) e dulceaquícolas (5%) realmente existentes. Dos 6 grandes
grupos de Gastrópodes reconhecidos actualmente, apenas 3 possuem representantes nas
águas doces, perfazendo aproximadamente umas 4 mil espécies. Todos se encontram presentes na nossa região: Caenogastropoda, com as Ordens Architaenioglossa (A) e Neotaenioglossa (Nt), Heterobranchia, com as Ordens Ectobranchia (E) e Pulmonata (P), e
Neritimorpha com a Ordem Neritopsina (N), num total de 12 famílias e cerca de meia centena espécies. Trata-se, quase exclusivamente, de micro-herbívoros ou micro-omnívoros que
vivem deslizando sobre o fundo ou entre a vegetação aquática em busca de bactérias, algas e
outros microrganismos. Hermafroditas ou dióicos, a maioria apresenta desenvolvimento directo no interior de ovos capsulados, embora ocorra ovoviviparismo nalgumas espécies. Uma
percentagem significativa (11%) dos caracóis-de-água-doce está actualmente considerada em
perigo de extinção, sobretudo devido à alteração de habitats e poluição aquática.

Neritidae (N)
 Neritina (Theodoxus fluviatilis)
Concha globular, com 5-13 mm de largura e 4-7 mm de altura. Espira muito pequena de 2 voltas e uma última volta que abrange 95% da altura da concha. Coloração básica esbranquiçada ou amarelada com padrão reticulado ou listado muito variável (castanho-avermelhado, vio05
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Fig. 3 - Theodoxus fluviatilis (A); conchas de T. fluviatilis (B) e T. guadianensis (C).

leta). Opérculo avermelhado, semi-circular, com apófise lateral. Corpo amarelado. Cabeça
truncada, com um par de tentáculos longos e acinzentados. Olhos negros na extremidade de
um outro par de tentáculos mais curtos. Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados.
Produz cerca de 70 ovos numa cápsula, apenas um dos quais geralmente sobrevive, eclodindo sob a forma de uma larva velígera com 4 lobos ciliados. Vive em canais, rios e ribeiras,
também em estuários, sobre substratos rochosos ou vegetais, alimentando-se de microalgas
(diatomáceas) e matéria orgânica. Espécie próxima, de validação taxonómica ainda duvidosa,
é Theodoxus guadianensis (= T. anatensis) que vive nos rios Vascão e Guadiana.

Viviparidae (A)
 Paludina (Viviparus viviparus)
Concha cónica, grande, com 20-25 mm de largura e 25-35 mm de altura. Espira pequena com
5-6 voltas e vértice rombo, última volta bastante desenvolvida (75% da altura da concha).
Coloração castanha-esverdeada ou amarela-acinzentada, com faixas e estrias mais escuras.
Opérculo arredondado. Cabeça com
probóscide tubular, provida de um par
B
de tentáculos longos com olhos na
A
base. Uma brânquia muito ramificada e
ciliada, utilizada para recolher partículas nutritivas e microalgas, arrastadas
pela corrente inalante, que o animal
envolve num cordão mucoso regularFig. 4 - Viviparus viviparus: fêmea (A) e concha (B).
mente expulso da cavidade paleal e
depois engolido. Sexos separados, o macho com o tentáculo direito modificado que utiliza
como pénis. Os ovos são mantidos no oviducto da fêmea que dá à luz jovens já parecidos
com os adultos. Espécie que ocorre em rios, ribeiras, canais, margem de albufeiras e lagoas,
com água bem oxigenada, vivendo enterrada no lodo. Embora registada, a sua presença natural no nosso país é muito duvidosa, podendo tratar-se de indivíduos introduzidos em lagos de
jardim ou canais de rega.

Melanopsidae (Nt)
 Melanopsis (Melanopsis cariosa)
Concha alongada, com 10 mm de largura e 20-35 mm de altura.
Espira pequena de 2 a 3 voltas, última volta grande (80-90 % da
altura da concha), com costelas mais ou menos bem evidentes.
Calosidade branca bem desenvolvida na margem interna da abertura. Coloração amarelada ou acastanhada, por vezes mais escura.
Opérculo castanho-avermelhado e elíptico. Corpo acinzentado ou
negro, com manchas claras. Cabeça em forma de tromba, com um
par de tentáculos longos na base dos quais se situam os olhos.
Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados. A fêmea
deposita ovos isolados, ou cápsulas com cerca de 20 ovos, sobre
fundos arenosos ou rochosos. Vive em rios e ribeiras litorais com
águas límpidas, alimentando-se de algas e detritos vegetais.
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Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 5 madressilva

Fig. 5 - Concha de
Melanopsis cariosa.
enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Bithynidae (Nt)
 Bitínia (Bithynia tentaculata)
Concha oval, com 5-9 mm de largura e 7-13 mm de altura. Espira pequena de 4 a 5 voltas,
última volta maior (65-70 % da altura da concha). Coloração castanha-clara, por vezes mais
escura. Opérculo branco e oval, com características faixas concêntricas. Corpo escuro, com
manchas claras. Cabeça pequena com
um par de longos tentáculos, na base dos
A
quais se situam os olhos pedunculados,
B
grandes e negros. Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados. A fêmea
deposita bandas duplas de 7 a 70 ovos
sobre fundos rochosos, troncos ou conchas. Ao eclodirem, os jovens caracóis Fig. 6 - Bithynia tentaculata: caracol adulto (A) e concha (B).
pouco ultrapassam 1 mm de comprimento. Vive em rios e ribeiras de águas lentas, canais e
lagoas, geralmente em águas bem oxigenadas. Alimenta-se de microalgas que raspa sobre o
substrato ou filtrando-as da corrente através da brânquia e produzindo assim esferas de muco
e nutrientes que depois expele da cavidade paleal para engolir.

Hydrobiidae (Nt)
 Belgrandia (Belgrandia heussi)
Concha de cor clara, cónica, minúscula (1,6-2 mm de altura por 0,9-1 mm de largura). Espira
de 3 voltas bastante convexas, última volta maior (60-65 % da altura da concha), por vezes
varicosa, com a abertura oval e algo destacada no que pode ser considerada mais uma meia volta, definindo um estreito umbilico interno. Opérculo
oval. Corpo escuro. Cabeça truncada, com um par de tentáculos, oculados
na base. Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados. A fêmea
deposita cápsulas de ovos, quase sempre sobre conchas de congéneres.
Vive nas águas correntes e frescas de nascentes, alimentando-se de
B
microrganismos. Espécie aparentemente endémica do centro de Portugal A
tal como Belgrandia lusitanica. Uma espécie próxima, Azoniella rolani, é Fig. 7 - Conchas de
Belgrandia (A)
frequente em águas correntes, fontes e tanques do norte do país, ocorrene Azoniella (B).
do na Península Ibérica, sobretudo em águas subterrâneas ou intersticiais,
outras espécies do mesmo género, por vezes endémicas, cuja identificação e distribuição
estão longe de se encontrar definidas.
 Islâmia (Islamia minuta)
Concha de cor clara, cónica e deprimida, minúscula (0,6-1,1 mm de altura, 0,9-1,5 mm de largura). Espira baixa de 2 voltas, última volta maior e muito larga (80-85 % da
altura da concha), com a abertura oval e destacada no que pode ser considerada mais uma meia volta, definindo um largo umbilico interno. Opérculo oval.
Corpo claro. Cabeça truncada, com um par de tentáculos curtos e com olhos na
base. Brânquia bastante reduzida ou ausente. Sexos separados. A fêmea
deposita um número reduzido de ovos, sobre pedras ou detritos vegetais. Vive Fig. 8 - Concha
em águas límpidas e correntes de nascentes, fontes e levadas, alimentando-se de Islamia.
de microrganismos. Espécie de posição taxonómica ainda duvidosa, sendo provável a existência de outras espécies muito semelhantes sobretudo em habitats subterrâneos e intersticiais.
 Mercúria (Mercuria edmundi)
Concha esbranquiçada, quase transparente, cónica, muito pequena (até 3,5 mm de altura).
Espira curta de 3 a 4 voltas, última volta maior (65-70 % da altura da concha), com a abertura
oval, pouco destacada, definindo um umbilico interno bastante estreito. Opérculo oval, acastanhado. Corpo claro. Cabeça estreita e truncada, com um par de tentáculos alongados com
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olhos sésseis na base. Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados. Vive em tanques,
lagoas, rios, ribeiras e canais de águas com corrente lenta, alimentando-se de microalgas.
Espécies semelhantes são Mercuria emiliana, referenciada para a bacia hidrográfica do Guadiana e Mercuria tachoensis, um pouco maior (até 7 mm de altura).

A

B

C

D

E

Fig. 9 - Concha de
Mercuria (A). Aspecto
geral (B) e concha (C)
de Peringia ulvae.
Concha (D) e aspecto
geral (E) de
Potamopyrgus
antipodarum.

 Hidróbia (Peringia ulvae)
Concha castanha ou amarelada, algo transparente, cónica e alongada, muito pequena (4-6
mm de altura, 2-3 mm de largura). Espira alta de 5 a 6 voltas estreitas, última volta maior (5560 % da altura da concha), com a abertura piriforme não destacada e umbilico reduzido a uma
fenda pouco pronunciada. Opérculo oval. Corpo cinzento-claro, com pontuações mais escuras. Cabeça truncada, com um par de tentáculos alongados com uma mancha escura perto da
extremidade e olhos na base. Uma brânquia na cavidade paleal. Sexos separados. Os ovos (3
a 40) são depositados em cápsulas, sobre conchas de outros moluscos ou na areia. Desenvolvimento indirecto, através de uma larva velígera, bilobada e de vida planctónica curta.
Espécie típica de estuários e lagoas litorais de baixa salinidade, alimentando-se principalmente de diatomáceas. Outras espécies semelhantes ocorrem no nosso país e no mesmo tipo de
habitat, como é o caso de Hydrobia joossei, mais pequena (altura da concha: 2,6 mm).
 Hidróbia-dos-antípodas (Potamopyrgus antipodarum)
Concha castanha ou cinzenta, algo transparente, cónica e alongada, muito pequena (3-6 mm
de altura, 2-3 mm de largura). Espira alta de 4 a 5 voltas convexas, última volta maior (50 a 60
% da altura da concha), com a abertura elíptica pouco destacada e umbilico reduzido a uma
fenda pronunciada. Opérculo oval. Corpo esbranquiçado. Cabeça truncada, mais escura, com
um par de tentáculos alongados e olhos na base. Uma brânquia na cavidade paleal. Reproduz
-se por partenogénese, cada fêmea produzindo 20 a 120 ovos que se desenvolvem internamente (ovoviviparismo). Vive sob pedras, folhas e outros corpos submersos, em albufeiras,
rios e ribeiras de corrente lenta, por vezes em águas bastante turvas ou salobras, deslocandose, de noite, entre a vegetação aquática em busca de detritos orgânicos e microalgas. Espécie
invasiva, originária da Nova Zelândia, introduzida na Europa em finais do séc. XIX. Pode atingir densidades elevadas, provocando a diminuição de espécies nativas de macroinvertebrados
através da competição.

Valvatidae (E)
 Valvata (Valvata piscinalis)
Concha globosa e deprimida, muito
pequena (3,5-5 mm de altura, 4-6
mm de largura). Espira curta de 2 a 4
voltas, última volta maior (65-75 % da
altura da concha), com abertura
grande. Umbilico mais ou menos evidente e profundo. Coloração amareB
lada, cinzenta ou castanha. Opérculo A
circular com estrias espiraladas. Corpo amarelo-acinzentado. Cabeça ci- Fig. 10 - Aspecto do animal (A) e concha (B) de Valvata piscinalis.
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líndrica, com um par de tentáculos longos na base dos quais se situam os olhos grandes. Pé
com projecções laterais. Um par de brânquias que podem emergir da cavidade paleal, uma
das quais penatiforme e funcional, a outra em forma de tentáculo, provavelmente utilizada
para limpeza. Espécie hermafrodita. A fêmea deposita cápsulas com 15 a 75 ovos. Vive sobre
fundos lodosos de lagos, rios e ribeiras com águas límpidas, alimentando-se de algas e detritos vegetais.

Lymnaeidae (P)
 Limneia-menor (Galba truncatula)
Concha cónica, translúcida, pequena (5-10 mm de altura, 2,5-6 mm de largura). Espira aguda,
de 3 a 5 voltas, última volta maior (65-70 % da altura da concha), com abertura oval. Umbilico
aberto e profundo. Coloração amarelada ou castanha, com estrias regulares. Opérculo ausente. Corpo cinzento, com pontuações brancas. Cabeça larga e arredondada. Um par de tentáculos curtos, achatados e com base alargada provida de olhos. Respiração atmosférica através do sifão da cavidade paleal transformada em pulmão. Hermafrodita, frequentemente com
auto-fertilização. Entre 4 a 24 ovos depositados em cápsulas ovais ou arredondadas (2-4 mm
de diâmetro), perto da margem. Habitante característico de charcos, tanques, regatos e margem de ribeiras, por vezes em lameiros e locais muito húmidos, alimentando-se de algas e
restos vegetais.
A

B

C

Fig. 11 - Conchas
de Galba truncatula
(A) e Stagnicola
palustris (B) e postura de Lymnaea (C).

 Limneia-palustre (Stagnicola palustris)
Concha cónica, de tamanho médio (10-25 mm de altura, 6-13 mm de largura). Espira aguda
de 3 a 5 voltas, última volta maior (65-70% da altura da concha). Abertura oval. Umbilico reduzido a uma fenda pouco profunda. Coloração castanha, por vezes amarelada ou arroxeada,
finamente estriada. Opérculo ausente. Corpo muito escuro, por vezes quase negro ou arroxeado, com pontuações negras e douradas. Cabeça larga. Um par de tentáculos negros, curtos, triangulares e com olhos situados em pequenos tubérculos na base. Respiração aérea
pulmonar. Hermafrodita. Ovos depositados em cápsulas alongadas, agarradas a pedras ou
plantas. Vive entre a vegetação, em águas paradas ou de corrente muito fraca, quase sempre
algo eutróficas, alimentando-se de plantas e detritos orgânicos. Uma espécie de concha
semelhante é a limneia-maior (Lymnaea stagnalis), o maior caracol europeu dulceaquícola
(altura da concha entre 40 a 60 mm), o qual não ocorre, de forma natural, no nosso país,
podendo, no entanto, surgir localmente, a partir de descargas de aquários.
 Limneia-peregrina (Radix labiata)
Concha cónica, de tamanho médio (12-20 mm de altura, 7-13 mm de largura), mais ou menos
espessa conforme a dureza da água. Espira aguda e muito curta, de 3 a 4 voltas, última volta
mais ou menos globosa e muito maior (80-85 % da altura da concha). Abertura ampla (2/3 da
altura), em forma de lágrima. Umbilico reduzido a uma fenda. Coloração castanha, mais ou
menos escura com estrias irregulares. Opérculo ausente. Corpo amarelo-esverdeado com
pontuações escuras e douradas. Cabeça larga. Um par de tentáculos curtos, triangulares e
com pequenos olhos na base. Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita. Entre 12 a 200 ovos
depositados em cápsulas alongadas, agarradas a pedras ou plantas. Muito comum, entre a
09
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vegetação, sobre pedras ou fundos arenosos, em águas paradas ou de corrente fraca, também em águas salobras, alimentando-se de detritos orgânicos, plantas e algas. Uma espécie
próxima, menos frequente, é a limneia-auriculada (Radix auricularia), de tamanho geralmente maior (até 30 mm) e enorme abertura descentrada em forma de orelha.
B

C

A

Fig. 12 - Aspecto geral de Radix labiata (A), conchas de Radix labiata (B) e Radix auricularia (C).

 Limneia-americana (Pseudosuccinea columella)
Concha alongada, de tamanho médio (15-20 mm de altura, 8-13 mm de largura), muito fina.
Espira aguda e muito curta, de 2 a 3 voltas, última volta muito maior
(70-90 % da altura da concha). Abertura ampla (2/3 da altura), oval.
Umbilico reduzido a uma fenda. Coloração castanha, translúcida e
finamente estriada. Opérculo ausente. Corpo acinzentado com pontuações brancas. Cabeça larga. Um par de tentáculos curtos, triangulares e com pequenos olhos na base. Respiração aérea pulmonar.
Hermafrodita. Entre 12 a 40 ovos depositados em cápsulas alongadas. Espécie de introdução relativamente recente, proveniente do
leste da América do Norte. Surge entre a vegetação de charcos,
dentro de água, boiando à superfície ou nas margens húmidas, ali- Fig. 13 - Concha de Pseudomentando-se de algas e matéria vegetal em decomposição.
succinea columella.

Physidae (P)
 Fisa-aguda (Haitia acuta)
Concha senestra, oval, algo transparente e brilhante, de tamanho médio (8-19 mm de altura, 5
-9 mm de largura). Espira aguda e curta, de 3 a 4 voltas, última volta maior (80-85 % da altura
da concha). Abertura auriculiforme, de margens esbranquiçadas. Umbilico fechado. Coloração
castanha-amarelada. Opérculo ausente. Corpo cinzento-escuro ou violáceo. Manto com manA

B

C

Fig. 14 - Aspecto geral
de Haitia acuta (A),
conchas de
Haitia acuta (B) e
Physa fontinalis (C).

chas douradas visíveis sob a concha, sobressaindo dela em forma de franjas. Cabeça larga.
Um par de longos tentáculos cilíndricos, acinzentados e quase transparentes, com pequenos
olhos negros na base. Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita. Entre 20 a 400 ovos depositados em cápsulas alongadas (10x4 mm), fixadas às plantas. Vive entre a vegetação, em
águas paradas ou de corrente fraca, também em águas salobras e algo poluídas, alimentando
-se de detritos orgânicos e algas verdes. Espécie muito comum, supostamente originária da
América do Norte e introduzida na Europa no séc. XIX. De ocorrência duvidosa no nosso país
é a fisa-europeia (Physa fontinalis), uma espécie próxima, com concha transparente, muito
brilhante, menor (altura: 7-12 mm), espira romba e abertura relativamente maior.
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Planorbidae (P)
 Planórbia-fisóide (Bulinus truncatus)
Concha senestra oval, opaca ou ligeiramente transparente, de tamanho médio (9-13 mm de
altura, 6-8 mm de largura). Espira muito curta, de 2 a 3 voltas dispostas em escada, última volta muito maior (80-85 % da altura da concha). Abertura auriculiforme. Umbilico reduzido a uma fenda. Coloração
esbranquiçada ou amarelo-acastanhada. Opérculo ausente.
Corpo esverdeado com pontuações amarelas. Manto e pé
avermelhados. Cabeça larga. Um par de tentáculos longos e
cilíndricos, com pequenos olhos na base. Respiração aérea
pulmonar e através de uma pseudobrânquia, permitindo ao
animal respirar sem vir à superfície. Hermafrodita, frequentemente com auto-fertilização. Cerca de uma dezena de
ovos depositados em cápsulas, fixadas a pedras e outros
substratos duros. Espécie pouco comum que vive entre Fig. 15 - Concha de Bulinus truncatus.
plantas e massas de algas, em fundos lodosos de albufeiras, valas, rios e ribeiras de corrente
fraca, alimentando-se de detritos orgânicos, plantas e microalgas.
 Planórbia-ibérica (Planorbarius metidjensis)
Concha planispiral, estriada, de tamanho médio (5-8 mm de altura, 15-20 mm de largura), com
3 a 4 voltas. Umbilico profundo. Coloração básica amarelada, com perióstraco castanho, avermelhado ou esverdeado. Opérculo ausente. Corpo negro e pé
acinzentado. Cabeça arredondada. Um par de tentáculos acinzentados, longos e cilíndricos, com pequenos olhos escuros na
base. Respiração aérea pulmonar ou por pseudobrânquia. Hermafrodita, por vezes com auto-fertilização. Entre 20 a 30 ovos
depositados em cápsulas, fixadas a plantas aquáticas, pedras e
conchas. Espécie comum entre o lodo, pedras e vegetação de
tanques, valas e cursos de água com corrente fraca, alimentanFig. 16 - Planorbarius metidjensis.
do-se de detritos orgânicos.
 Planorbela (Helisoma trivolvis)
Concha planispiral, de tamanho médio (6-20 mm de altura, 12-30 mm de largura), com 3 a 4
voltas e pregas de crescimento irregulares. Abertura auriculiforme ou oval. Umbilico grande. Coloração acastanhada ou amarelada. Opérculo ausente. Corpo castanho-avermelhado, com
pontuações amareladas. Cabeça romboidal. Um par de tentáculos longos e estreitos, com pequenos olhos escuros na base.
Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita, por vezes com autofertilização. Entre 20 a 40 ovos depositados em cápsulas elípticas. Espécie proveniente da América do Norte, introduzida no
Algarve e noutros locais como animal de aquário e por vezes
libertada na natureza, nomeadamente em lagos de jardim ou
Fig. 17 - Helisoma trivolvis.
campos de golfe. Surge com frequência flutuando à superfície
agarrada a detritos vegetais, alimentando-se essencialmente de microalgas.
 Planórbia-turbilhão (Anisus vortex)
Concha planispiral, finamente estriada, pequena (0,8-2 mm de altura, 410 mm de largura), com 6 a 8 voltas. Margem superior com quilha pronunciada, reforçando o aspecto particularmente aplanado da concha.
Umbilico mais ou menos evidente. Coloração castanha-clara. Opérculo
ausente. Corpo cinzento, claro ou escuro, com tons avermelhados ou
arroxeados. Cabeça arredondada. Um par de tentáculos acinzentados,
Fig. 18 - Anisus vortex.
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Fig. 19 - Conchas planispirais de Planorbidae: Gyraulus albus (A), Gyraulus laevis (B), Gyraulus crista (C),
Planorbis carinatus (D), Planorbis planorbis (E), Anisus vortex (F), Anisus spirorbis (G), Planorbarius sp. (H),
Hippeutis complanatus, (I), Helisoma sp. (J).

longos e cilíndricos, com pequenos olhos escuros na base. Pé muito curto. Respiração aérea
pulmonar ou por pseudobrânquia. Hermafrodita. Entre 2 a 20 ovos depositados em cápsulas
elípticas, fixadas a plantas aquáticas. Espécie comum em rios, ribeiras, valas de corrente fraca, também em charcos (nomeadamente de carácter temporário), com bastante vegetação,
alimentando-se de algas e detritos orgânicos. A planórbia-de-Lineu (Anisus spirorbis) é uma
espécie próxima, com concha menos achatada e quilha menos pronunciada.
 Planórbia-branca (Gyraulus albus)
Concha planispiral, com um padrão característico de estrias reticuladas, transparente, pequena (1,5-2,5 mm de altura, 4-9 mm de largura), com 3 a 4 voltas. Abertura parcialmente virada
para a face superior. Umbilico muito largo. Coloração branca, amarelada, esverdeada ou avermelhada. Opérculo ausente. Corpo castanho, amarelado ou avermelhado, com numerosas
manchas escuras. Cabeça arredondada. Um par de tentáculos transparentes, muito longos e
cilíndricos, com pequenos olhos escuros na base. Pé curto. Respiração aérea pulmonar ou
por pseudobrânquia. Hermafrodita. Entre 2 a 16 ovos depositados em cápsulas elípticas, com
4 mm de diâmetro. Vive em águas paradas ou de corrente fraca, sobre plantas ou no fundo
lodoso. Uma espécie semelhante, mais frequente em águas límpidas de nascentes, lagoas e
ribeiros, é a planórbia-lisa (Gyraulus laevis), de concha castanha-amarelada, com estrias
irregulares. Ocorrem ainda a planórbia-asiática (Gyraulus chinensis), espécie originária da
Ásia, introduzida em campos de arroz, com corpo cinzento-claro, e a planórbia-cristada
(Gyraulus crista), de concha ainda mais pequena (3 mm de largura máxima), transparente,
mas com perióstraco escuro, por vezes ornamentado com pequenas cristas.
 Planórbia-comum (Planorbis planorbis)
Concha planispiral, espessa, de tamanho médio (2,5-5 mm de altura, 9-16 mm de largura),
com 4 a 5 voltas, última volta com quilha na face inferior. Abertura alongada, por vezes com
uma estreita costela interior. Umbilico pouco profundo. Coloração amarelada ou avermelhada.
Opérculo ausente. Corpo negro, por vezes com tons avermelhados. Cabeça arredondada. Um
par de tentáculos cónicos e longos, com pequenos olhos escuros na base. Pé curto. Respiração aérea pulmonar ou por pseudobrânquia. Hermafrodita. Entre 3 a 30 ovos depositados em
cápsulas elípticas. Vive em águas paradas ou de corrente fraca, também em lagoas e charcos
12
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temporários, sobre plantas ou entre o lodo. Uma espécie semelhante é a planórbia-carenada
(Planorbis carinatus), com quilha mais pronunciada e abertura alongada com contornos mais
angulosos.

A

B

C

D

Fig. 20 - A. Gyraulus albus; B. Gyraulus laevis; C. Planorbis planorbis; D. Hippeutis complanatus.

 Planórbia-lenticular (Hippeutis complanatus)
Concha planispiral, transparente, sedosa, finamente estriada, pequena (0,7-2 mm de altura, 36 mm de largura), em forma de lente, com 3 a 4 voltas, cada uma delas sobrepondo-se à anterior, última volta com quilha central. Abertura lanceolada. Umbilico largo e pouco profundo.
Coloração castanha-clara ou cinzenta-esbranquiçada. Opérculo ausente. Corpo castanhoescuro ou avermelhado, algo transparente, com manchas escuras. Cabeça triangular. Um par
de tentáculos longos, transparentes, com olhos escuros na base. Pé curto. Respiração aérea
pulmonar ou por pseudobrânquia. Hermafrodita. Entre 5 a 25 ovos depositados em cápsulas
arredondadas. Vive entre o lodo ou sobre plantas aquáticas, em valas, charcos e pequenas
barragens.
 Lapa-fluvial (Ancylus fluviatilis)
Concha em forma de boné frígio, translúcida, radialmente estriada, pequena (2-7 mm de altura, 2-6,5 mm de largura, 3,5-10,5 mm de comprido), sem espira aparente, mas com ponta romba, arqueada para trás e para a direita.
Abertura arredondada ou oval. Coloração castanha-clara, por vezes
esverdeada, avermelhada ou mais escura. Corpo cinzento, por vezes
muito escuro, cabeça e pé alargados e um pouco mais claros. Um
par de tentáculos curtos e triangulares, com olhos escuros na base.
Respiração por pseudobrânquia. Hermafrodita, quase sempre com
auto-fertilização. Entre 4 a 12 ovos depositados sobre pedras, em
cápsulas arredondadas (3-4 mm de diâmetro). Vive em águas límpidas e correntes, de regime permanente, agarrada a rochas e outros Fig. 21 - Ancylus fluviatilis.
substratos duros pouco expostos à luz, alimentando-se de algas, em especial diatomáceas.
 Lapa-palustre (Ferrissia clessiniana)
Concha em forma de boné frígio, transparente, radialmente estriada, muito pequena (0,8-1,5
mm de altura, 1,4-3 mm de largura, 3-6 mm de comprimento), sem espira aparente, mas com
ponta romba, arqueada para trás e para a direita. Incolor ou esbranquiçada. Abertura oval.
Corpo esbranquiçado ou amarelado, algo transparente. Cabeça
triangular. Um par de tentáculos curtos, transparentes, com grandes olhos escuros na base. Pé curto. Respiração por pseudobrânquia. Hermafrodita, com auto-fertilização. Ovos depositados isoladamente (0,6 mm de diâmetro).Vive em lagoas e charcos, agarrada
a folhas e caules de plantas aquáticas, alimentando-se de algas
(diatomáceas), sendo capaz de resistir à secura, encerrando o corpo numa espécie de câmara na parte posterior da concha. Uma Fig. 22 - Ferrissia clessiniana.
espécie muito semelhante, Ferrissia fragilis, natural dos EUA, ocorre nalguns países europeus, tudo indicando que as populações de lapa-palustre e outras espécies europeias, pertencem, na verdade, àquela espécie exótica, a qual terá passado despercebida durante décadas.
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Fig. 23 - Conchas de
Ancylus fluviatilis (A),
Ferrissia sp. (B) e
Acroloxus lacustris (C).
A

B

C

Acroloxidae (P)
 Lapa-lacustre (Acroloxus lacustris)
Concha em forma de boné frígio, translúcida, mas geralmente coberta pelo perióstraco com faixas concêntricas ou ziguezagueantes, muito pequena (1,2-2 mm de altura, 3-4 mm de largura, 4-8,5 mm de
comprimento), sem espira aparente, mas com ponta aguda, arqueada para trás e para a esquerda. Abertura oval, mais estreita atrás.
Coloração cinzenta-amarelada a castanha-clara. Corpo brancoacastanhado ou avermelhado, com pontuações escuras Um par de
tentáculos curtos, com olhos escuros na base. Respiração por pseudobrânquia. Hermafrodita. Entre 2 a 12 ovos depositados sobre
pedras ou plantas, em cápsulas arredondadas (2-4 mm de diâmetro).
Vive em águas paradas ou de corrente lenta, sobre plantas aquáticas
ou sob pedras e folhas no fundo, alimentando-se de algas e matéria Fig. 24 - Acroloxus lacustris.
orgânica.

Carychiidae (P)
 Auriculeta (Carychium minimum)
Concha fusiforme a ovóide, pequena (1,6-2,2 mm de altura,
0,8-1,1 mm de largura). Espira romba de 4 voltas, última volta
com cerca de 50% da altura da concha. Abertura oval margem
grossa dois a três dentículos ou protuberâncias. Umbilico
ausente. Coloração esbranquiçada e transparente, brilhante,
finamente estriada. Opérculo ausente. Corpo branco com tons
A
B
amarelados. Cabeça truncada. Um par de tentáculos curtos,
espessos, cónicos e com um par de olhos negros situados na
Fig. 25 - Aspecto geral (A) e concha
base. Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita. Ovos gran(B) de Carychium minimum.
des depositados isoladamente. Espécie anfíbia que vive sobre
pedras, aluviões, plantas, manta-morta e musgos, em ribeiras calmas, charcos, lameiros e
prados húmidos, também em estufas, alimentando-se de algas e matéria orgânica.

Succineidae (P)
 Ambarina-clara (Succinea putris)
Concha fina e alongada, de tamanho médio (10-24 mm de altura, 6-12 mm de largura). Espira
de 2 a 3 voltas, última volta muito grande (80 a 90% da altura da concha). Abertura oval com
cerca de 65% da altura da concha. Umbilico ausente. Cor de âmbar amarelado ou castanhoalaranjado. Estrias irregulares e pouco marcadas. Opérculo ausente. Corpo amarelo com tons
avermelhados, por vezes acinzentado. Cabeça arredondada. Dois pares de tentáculos, o inferior curto, o superior alongado com olhos na extremidade, frequentemente parasitado e deformado por um verme tremátodo. Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita. Ovos alongados
depositados em pequenas massas de 20 a 30 unidades, sobre pedras ou plantas aquáticas.
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Fig. 26 - Aspecto geral e concha de Succinea putris (A e C) e de Oxyloma elegans (B e D).

Espécie semi-terrestre que vive sobre a vegetação na margem de charcos e ribeiras, também
em prados e bosques húmidos, alimentando-se de restos vegetais.
 Ambarina-escura (Oxyloma elegans)
Concha frágil e piriforme, de tamanho médio (9-20 mm de altura, 6-9 mm de largura). Espira
de 2 a 3 voltas, última volta muito grande (85 a 90% da altura da concha). Abertura oval com
cerca de 75% da altura da concha. Umbilico ausente. Cor de âmbar ou amarelo-escuro.
Estrias irregulares e concêntricas. Opérculo ausente. Corpo geralmente muito pigmentado de
escuro. Cabeça arredondada. Dois pares de tentáculos, o inferior curto, o superior alongado
com olhos na extremidade, frequentemente parasitado e deformado por um verme tremátodo.
Respiração aérea pulmonar. Hermafrodita. Ovos depositados dentro de água em pequenas
massas esféricas de 10 a 60 unidades. Espécie muito comum sobre a vegetação, em locais
húmidos e sombrios, margem de ribeiras e charcos, surgindo por vezes submersa, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição.

Chave de Identificação dos Géneros de Caracóis Dulceaquícolas
1. Concha em forma de lapa ou chapéu, sem espiras ou voltas…………………………………. 2
Concha com espiras ou voltas mais ou menos bem desenvolvidas…………………………. 4
2. Concha com altura superior a 2 mm……………………………………………….…….. Ancylus
Concha com altura inferior a 2 mm……………………..………………………………...……… 3
3. Vértice da concha virado para trás e para a direita………………………………..….. Ferrissia
Vértice da concha virado para trás e para a esquerda………………………..….... Acroloxus
4. Concha de largura sensivelmente igual ou maior do que a altura…………………………..… 5
Concha de largura claramente menor do que a altura……………………………………...… 13
5. Concha não ultrapassando 1,5 mm de largura……………….………………………….. Islamia
Concha com largura superior a 2 mm……………………………………………………..…….. 6
6. Concha mais ou menos globular, de largura sensivelmente igual à altura, com espira baixa
mas evidente. Opérculo presente….…………………………………………….................… 7
Concha planispiral, de largura maior do que a altura, com todas as voltas enroladas mais
ou menos no mesmo plano. Opérculo ausente…………………………………………….... 8
7. Concha com espira muito curta, de 2 voltas, correspondendo a cerca de 5% da altura.
Opérculo semi-circular………………………………………………………….….. Theodoxus
Concha com espira mais ou menos desenvolvida, de 2 a 4 voltas, correspondendo a,
pelo menos, 25% da altura. Opérculo circular………………………………………... Valvata
8. Concha de altura superior a 5 mm e largura superior a 15 mm…………………………….…. 9
Concha de altura inferior a 5 mm e largura inferior a 15 mm………………………….…….. 10
9. Concha de altura até 8 mm e largura até 18 mm. Corpo cinzento a negro. Espécie comum
em águas paradas e de corrente lenta…………………………………………. Planorbarius
Concha de altura superior a 8 mm e largura superior a 20 mm. Corpo castanho
avermelhado. Espécie de águas quentes, introduzida em aquários, por vezes escapada
ou libertada na natureza……………………………………………………………… Helisoma
10. Concha com 6 a 8 voltas……………………………………...………………...………… Anisus
Concha com 3 a 5 voltas…………………………………………………………………...…… 11
11. Concha de largura superior a 9 mm, com quilha evidente……………………..….. Planorbis
Concha de largura inferior a 9 mm, com ou sem quilha……………………….……….……. 12
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12. Última volta sem quilha, disposta em plano superior às restantes. Abertura oval ou
circular…………………………………………………………………..………………. Gyraulus
Última volta com quilha, disposta no mesmo plano das restantes. Concha em forma
de lente achatada. Abertura lanceolada………………………………………..…... Hippeutis
13. Concha senestra (abertura virada para a esquerda)………….….………………………….. 14
Concha dextra (abertura virada para a direita)……………………………………..………… 16
14. Concha geralmente brilhante e transparente. Corpo escuro. Manto com manchas
douradas sobressaindo em franjas da concha………………………………………….….. 15
Concha baça, opaca ou translúcida. Corpo esverdeado com pontuações amarelas. Manto
avermelhado não saliente…...…………………………………………………...…….. Bulinus
15. Espira aguda com 3 a 4 voltas…………………………………………………...………… Haitia
Espira romba com 2 a 3 voltas…………………………………………..………………… Physa
16. Concha muito pequena não ultrapassando 2,5 mm de altura e 1,5 mm de largura……… 17
Concha com mais de 3 mm de altura e 2 mm de largura………………………………..….. 18
17. Opérculo presente. Corpo escuro…………………………………...… Belgrandia / Azoniella
Opérculo ausente. Corpo branco…………………………………………………..... Carychium
18. Opérculo presente……………………………………………………………………..………… 19
Opérculo ausente…………………………………………………………………………..……. 24
19. Concha ultrapassando 20 mm de altura e 10 mm de largura………………………….…… 20
Concha não ultrapassando 13 mm de altura e 9 mm de largura……………………...…… 21
20. Espira com 2 a 3 voltas………………………………………………………..…….. Melanopsis
Espira com 5 a 6 voltas………………………………………………………………… Viviparus
21. Concha ultrapassando 7 mm de altura 5 mm de largura……………………….....… Bithynia
Concha não ultrapassando 7 mm de altura 5 mm de largura…………………………….… 22
22. Concha esbranquiçada. Espira curta com 3 a 4 voltas, correspondendo, no máximo,
a 35% da altura da concha……………….……………………………………….….. Mercuria
Concha acastanhada ou acinzentada. Espira alta com 4 a 6 voltas, correspondendo,
pelo menos, a 40% da altura da concha………………………………………………….…. 23
23. Caracol autóctone, típico de estuários e lagoas litorais…………...…… Hydrobia / Peringia
Caracol exótico, presente em albufeiras, rios e ribeiras……………………... Potamopyrgus
24. Cabeça com dois pares de tentáculos………………………………………………………… 25
Cabeça com um par de tentáculos…………………………………………………………….. 26
25. Corpo claro sem pontuações escuras………………………………………...………. Succinea
Corpo com pontuações escuras…………………………………………………..…… Oxyloma
26. Abertura muito grande, maior que 75% da altura da concha……………………….….. Radix
Abertura com menos de 70% da altura da concha…………………………………………... 27
27. Espira com 2 a 3 voltas. Abertura com 60 a 70% da altura da concha….. Pseudosuccinea
Espira com 3 a 5 voltas. Abertura com 50% ou menos da altura da concha……………… 28
28. Umbilico profundo. Corpo escuro quase negro. Concha com voltas de margem
inchada……………………………………………………………………………………… Galba
Umbilico reduzido a uma fenda pouco profunda. Corpo acinzentado. Concha com voltas
de margem direita……………………………………………………………….…… Stagnicola
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Bivalves
Os Bivalves (Bivalvia) constituem a segunda mais vasta das 7 classes que integram o
Filo dos Moluscos (Mollusca). A característica mais visível, e que dá nome ao grupo, é a presença de uma concha formada por duas metades ou valvas.
A cabeça é indistinta e o corpo encontra-se lateralmente comprimido, constituído na sua
parte anterior por um pé musculoso e em forma de lâmina, utilizado fundamentalmente para
fixação e enterramento, nalguns casos incluindo glândulas produtoras de filamentos adesivos
(bisso). Uma cutícula ou manto, dividido em duas dobras simétricas, protege os órgãos internos e segrega a concha, constituída por duas a quatro camadas calcárias de carbonato de
cálcio que incorporam uma abundante matriz orgânica, cobertas por uma fina película proteica
(perióstraco). Cada uma das duas valvas que, neste caso, definem o lado esquerdo e direito
do corpo do animal, possui uma protuberância dorsal (umbo) a partir da qual se desenvolvem
estrias de crescimento concêntricas, nalguns casos intersectadas por estrias radiais. As
duas valvas estão unidas por um ligamento elástico, de natureza proteica, e articulam-se por
meio de uma charneira provida de um conjunto variável de espessamentos (dentes) que as
impedem de deslizar entre si. Um ou dois músculos adutores, com uma base de inserção
em cada valva, garantem a abertura e o fecho da concha. A zona de fixação entre o manto e a
concha deixa nesta uma marca indelével (linha paleal). Entre os dois lobos do manto e a
massa visceral dispõem-se duas cavidades paleais, as quais se abrem posteriormente através de um sifão inalante e um sifão exalante, por onde entra e sai a água. O celoma encontra-se aqui reduzido a algumas cavidades vestigiais, como é o caso da cavidade pericardial.
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Fig. 27 - Anatomia interna (A), características e orientação das conchas (B) dos Bivalves. 1. Boca;
2. Gânglio cerebral; 3. Músculo adutor anterior; 4. Estômago; 5. Glândula digestiva; 6. Aorta; 7. Nefridioporo;
8. Cavidade pericardial; 9. Ventrículo; 10. Aurícula; 11. Vaso branquial; 12. Ânus; 13. Sifão exalante; 14. Músculo
adutor posterior; 15. Gânglio visceral; 16. Sifão inalante; 17. Brânquias; 18. Manto; 19. Nefrídio; 20. Intestino;
21. Gónadas. 22. Cordão nervoso; 23. Pé; 24. Gânglio pedálico; 25. Palpos labiais; 26. Umbo; 27. Estrias de
crescimento; 28. Dentes laterais anteriores; 29. Dentes cardinais; 30. Dentes laterais posteriores;
31. Cicatriz muscular; 32. Dentes pseudocardinais; 33. Linha paleal.

O aparelho digestivo é completo. À boca, situada na região anterior do corpo, totalmente
desprovida de rádula mas rodeada de um par de palpos labiais, segue-se um curto esófago
e o estômago, associado a glândulas digestivas. O intestino termina no ânus, localizado perto do sifão exalante.
O sistema circulatório é aberto, incluindo um coração dorsal dividido em dois átrios
(aurículas) e um ventrículo. As aurículas recebem os vasos branquiais enquanto o ventrí17
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culo dá acesso a uma aorta com sucessivas ramificações que se abrem na cavidade interna
(hemocelo). O sangue encontra-se directamente em contacto com os órgãos internos, provendo-os de oxigénio e nutrientes e recebendo produtos de excreção. Um par de brânquias
(ctenídios) muito pregueadas, filamentosas e ciliadas, ocupa grande parte da cavidade paleal,
funcionando ao mesmo tempo como órgão respiratório e de captura de partículas alimentares,
as quais depois são encaminhadas através do movimento dos cílios até aos palpos labiais e à
boca. O sistema excretor é constituído por um par de nefrídios em forma de U, que retiram
amónia e sais minerais do sangue e abrem na cavidade paleal, através de um nefridioporo.
O sistema nervoso encontra-se reduzido a um gânglio cerebral duplo, situado em volta
do esófago, do qual partem dois pares de cordões nervosos, um dorsal e outro ventral, ligados
respectivamente a um gânglio visceral e a um gânglio pedálico. Face à ausência da cabeça, os órgãos sensoriais encontram-se concentrados na zona intermédia do manto, incluindo
tentáculos paleais, com funções tácteis e quimioreceptoras, ocelos nalgumas espécies e
manchas formadas por células igualmente com funções quimioreceptoras (osfrádio).
Embora ocorram casos de hermafroditismo, a maioria dos bivalves apresenta os sexos
separados, com um par de gónadas de grande tamanho que, em geral, parecem fundidas
numa única massa. Os gonoductos conduzem os gâmetas para a
cavidade paleal. A fecundação é externa, existindo, no entanto, espécies em que os embriões permanecem abrigados no corpo da mãe,
nomeadamente entre os filamentos das brânquias. O desenvolvimento
é geralmente indirecto através de uma larva velígera, provida de pé e
A
B
de um órgão especial (velo), utilizado pela larva para se deslocar e
recolher partículas nutritivas. Algumas dessas larvas (gloquídios), Fig. 28 - Larvas de Bivalves:
providas de ganchos e filamentos adesivos, adoptam mesmo uma A. Velígera; B. Gloquídio.
vida parasita, fixando-se na pele ou nas brânquias de hospedeiros específicos (quase sempre
peixes).
Existem cerca de 25 mil espécies de bivalves, na sua esmagadora maioria marinhas. Um
pouco mais de mil espécies ocorrem nas águas doces e estuarinas, estando aí representadas
apenas por duas Ordens, de um conjunto muito variável reconhecido pelos diferentes especialistas na Classe Bivalvia: Unionoida, a mais bem sucedida e exclusiva do meio dulceaquícola,
com cerca de 80% das espécies, quase todas dióicas, de vida longa e com larvas parasitas; e
Veneroida, que inclui espécies predominantemente hermafroditas e de vida curta. Trata-se de
animais que vivem semi-enterrados no fundo de nascentes, lagoas, ribeiras e rios, alimentando-se de partículas orgânicas em suspensão. No nosso país são reconhecidas cerca de uma
quinzena de espécies, algumas das quais muito ameaçadas por obras de regularização dos
cursos de água e barragens, poluição das águas, dragagens e perturbação de habitats, desaparecimento dos peixes hospedeiros das larvas e introdução de espécies exóticas.

Unionoida
 Mexilhão-de-rio-do-norte (Margaritifera margaritifera)
Concha robusta, alongada, com 6 a 13 cm de comprimento.
Coloração escura, quase negra nos adultos, acastanhada ou
avermelhada nos jovens, frequentemente com perióstraco
erodido deixando a descoberto o tom básico esbranquiçado.
Umbo na parte anterior, pouco saliente. Dentes laterais posteriores e pseudocardinais pouco desenvolvidos. Espécie
geralmente dióica. As fêmeas produzem milhões de ovos
que incubam primeiro entre as brânquias e expulsam depois
sob a forma de gloquídios muito pequenos (0,06-0,07 mm de
comprimento), quase sempre sem ganchos ventrais, que se
desenvolvem, ao longo de cerca de um ano, unicamente nas
brânquias de peixes salmonídeos, em particular a truta. Vive
exclusivamente em rios de águas correntes, frescas e límpi18

Fig. 29 - Grupo de
Margaritifera margaritifera.
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das do norte do país, enterrada em fundos arenosos ou pedregosos. Espécie capaz de produzir pérolas, embora muito raramente, e com uma enorme longevidade (até 65 anos). Incluída
no Anexo II da Directiva Habitats e considerada em perigo de extinção pela UICN.
 Almeijão-pequeno (Anodonta anatina)
Concha frágil, rombóide a alongada, com 8 a 15 cm de comprimento. Coloração variável,
amarela esverdeada, castanha ou negra. Umbo na parte anterior, bem pronunciado. Bordo
dorsal posterior em forma de cunha. Charneira sem dentes. Espécie geralmente dióica. Gloquídios (0,3-0,4 mm) com ganchos ventrais, que se desenvolvem sobre as brânquias de
vários tipos de peixes ciprinídeos (Squalius, Barbus, Chondrostoma). Vive um pouco por todo
o país, em rios e ribeiras de corrente fraca, também em lagoas e albufeiras, enterrada na areia
ou no lodo. Longevidade média (5 a 15 anos). O almeijão-grande (Anodonta cygnea), com
concha de comprimento superior (12 a 20 cm), ocorre apenas em lagoas litorais do centro do
país.
A

A’

B
E

C

Fig. 30 - Conchas
de Unionoida:
Margaritifera margaritifera (A, A’),
Anodonta anatina (B),
Potomida littoralis (C,C’),
Unio delphinus (D,D’) e
Unio tumidiformis (E,E’).

C’
E’

D

D’

 Náiade-negra (Potomida littoralis)
Concha robusta, oval a rombóide, pouco alongada, com 5 a 9 cm de comprimento. Coloração
escura, castanha a negra, frequentemente com perióstraco erodido deixando a descoberto o
tom básico esbranquiçado. Juvenis de coloração castanha-clara. Umbo na parte anterior, bem
pronunciado, com pregas evidentes, pelo menos nos juvenis. Charneira curta com dentes
pseudocardinais fortes e piramidais. Espécie geralmente dióica. Gloquídios (0,2 mm) sem
ganchos ventrais, desenvolvendo-se sobre as brânquias de peixes ciprinídeos (Barbus, Chondrostoma). Espécie pouco comum, em regressão acentuada, que vive de norte a sul do país,
em rios e ribeiras de maior dimensão, enterrada geralmente em zonas cascalhentas ou pedregosas, mas surgindo também na areia ou no lodo.
 Náiade-comum (Unio delphinus)
Concha robusta, geralmente alongada mas por vezes mais arredondada, com 7 a 10 cm de
comprimento. Coloração amarela-esverdeada a castanha-escura. Umbo na parte anterior,
mais ou menos proeminente. Dentes pseudocardinais robustos e serrilhados, dentes laterais
laminares. Espécie geralmente dióica. Gloquídios (0,2 mm) com fortes ganchos ventrais, que
se desenvolvem sobre as brânquias de vários tipos de peixes ciprinídeos. Vive um pouco por
todo o país, em rios e ribeiras, enterrada na areia ou no lodo.
 Náiade-do-sul (Unio tumidiformis)
Concha pequena, oval, bastante alta, com 4 a 6 cm de comprimento. Coloração amarelaesverdeada a castanha-escura, geralmente com estrias radiais bem marcadas. Umbo na par19
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te anterior, proeminente. Dentes pseudocardinais robustos e serrilhados, dentes laterais laminares. Espécie geralmente dióica. Gloquídios (0,1-0,2 mm), com fortes ganchos ventrais, que
se desenvolvem sobre as brânquias de peixes ciprinídeos (Squalius). Endemismo ibérico,
conhecido apenas de alguns rios e ribeiras situados nas bacias hidrográficas do Sado, Mira e
Guadiana, vivendo enterrada na areia ou no lodo. Espécie incluída no Anexo II da Directiva
Habitats sob a designação de Unio crassus, espécie europeia de onde a presente espécie se
autonomizou, circunstância que a torna ainda mais vulnerável e exige urgentes medidas de
conservação.

Veneroida
 Esfério (Sphaerium corneum)
Concha fina, oval ou globular, com 0,6 a 1,2 cm de comprimento. Coloração castanhaamarelada, interior com tons azulados. Umbo mais ou menos central, arredondado. Charneira
estreita com dentes pouco evidentes. Espécie hermafrodita, com desenvolvimento directo de 2
a 15 ovos no interior do progenitor (ovoviviparismo). Ocorre geralmente em águas paradas de
lagoas, charcos, açudes, valas e pegos de ribeiras, por vezes com alguma poluição, enterrada
em fundos de areia ou lodo, sendo capaz de se movimentar e trepar pela vegetação com ajuda do pé longo e musculoso. Vive 2 a 3 anos.
 Muscúlio (Musculium lacustre)
Concha fina, quase transparente, rombóide, com 0,5 a 1 cm de comprimento. Coloração amarelada ou acinzentada, interior com tons azulados. Umbo central, proeminente e cónico,
coberto pela protoconcha embrionária. Margem dorsal quase rectilínea. Charneira muito
estreita, com dentes cardinais pequenos e dentes laterais alongados. Espécie hermafrodita,
com desenvolvimento directo de 5 a 25 ovos no interior do progenitor (ovoviviparismo). Ocorre
geralmente em águas paradas de lagoas, charcos, açudes, valas e pegos de ribeiras, por
vezes com alguma poluição, enterrada em fundos lodosos. Vive cerca de um ano.
A

B
D

Fig. 31 - Conchas de
Sphaerium corneum (A);
Musculium lacustre (B),
Pisidium casertanum (C) e
Corbicula fluminea (D).

C

 Pisídio-comum (Pisidium casertanum)
Concha oval a triangular, pequena (0,3 a 0,7 cm de comprimento). Coloração acastanhada ou
acinzentada. Umbo pouco saliente, localizado na metade posterior da concha. Charneira
desenvolvida, com dentes laterais robustos. Espécie hermafrodita, com desenvolvimento
directo de 6 a 30 ovos no interior do progenitor (ovoviviparismo). Muito frequente, em fontes,
nascentes, charcos, lagoas e ribeiras, por vezes com alguma poluição, enterrada no lodo,
entre a vegetação das margens. Vive entre 1 a 3 anos. Outras 6 espécies próximas ocorrem
20
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em Portugal, entre as quais se destacam o pisídio-de-umbo-saliente (Pisidium nitidum) e o
pisídio-oblíquo (Pisidium subtruncatum), ambas relativamente frequentes e com comprimento inferior a 0,4 mm.
 Amêijoa-de-rio-asiática (Corbicula fluminea)
Concha oval a triangular, grande (4 a 5 cm de comprimento), com estrias bem marcadas e
regulares. Coloração amarela-esverdeada a castanha, interior de tons claros. Umbo saliente,
localizado na metade posterior da concha. Charneira desenvolvida, com dentes cardinais e
laterais robustos. Espécie hermafrodita, com desenvolvimento directo de milhares de ovos no
interior do progenitor (ovoviviparismo). Ocorre em rios, ribeiras, canais, albufeiras e estuários,
enterrada em fundos arenosos, sendo tolerante à poluição. Vive entre 1 a 4 anos. Espécie de
origem asiática, foi introduzida em Portugal e no resto da Europa em finais do séc. XX, competindo fortemente com as espécies de moluscos autóctones.
 Mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha)
Concha triangular, de tamanho médio (2 a 5 cm de comprimento), com faixas alternadas amarelas e castanho-escuras dispostas em ziguezague, por vezes esbatidas nos animais mais
velhos. Umbo aguçado, virado para baixo. Charneira fina, cortante. Espécie com sexos separados e fertilização externa, cada
fêmea pode produzir cerca de um milhão de ovos por ano. Agarrada ao substrato pelos fortes filamentos do bisso que emerge do
umbo, ocorre em vastas colónias, em rios, canais, lagos e estuários. Vive entre 4 a 5 anos. Espécie originária dos rios do sul da
Rússia, tem vindo a ser introduzida na Europa e América do Norte associada ao incremento do tráfego fluvial a partir do séc. XIX.
Em Espanha surgiu apenas há uma dúzia de anos, tendo já invadido sete bacias hidrográficas, sendo provável a sua chegada a
Portugal, onde só na foz do rio Douro terá ocasionalmente existido em finais do séc. XIX. Apesar de ser um excelente filtrador das Fig. 32 - Dreissena polymorpha.
águas, entra em competição com outros bivalves autóctones, sobretudo devido à sua elevada
taxa de reprodução, estando considerada pela UICN como uma das cem espécies exóticas
mais perigosas do mundo.

Chave de Identificação dos Géneros de Bivalves Dulceaquícolas
1. Concha com aspecto de mexilhão, com bisso presente………………………..…… Dreissena
Concha sem aspecto de mexilhão e sem bisso…………………………………………...…….. 2
2. Concha oval, triangular ou arredondada, parte anterior e posterior de dimensões
semelhantes. Dois conjuntos de dentes laterais………………………………………..……. 3
Concha mais ou menos alongada, parte posterior claramente mais desenvolvida.
Um só conjunto de dentes laterais, por vezes ausente…………………………………..…. 6
3. Concha com estrias concêntricas muito marcadas. Comprimento superior
a 1,2 cm………………………………………………………………………………... Corbicula
Concha com estrias concêntricas pouco marcadas. Comprimento inferior a 1,2 cm…….… 4
4. Concha aplanada, muito frágil, quase transparente. Umbo cónico, muito
saliente……………………………………………………………………………….. Musculium
Concha mais ou menos globulosa e robusta. Umbo geralmente pouco proeminente……… 5
5. Umbo em posição mais ou menos central. Charneira fraca, com dentes
pouco evidentes……………………………………….…………………………….. Sphaerium
Umbo situado mais para a parte posterior. Charneira forte com dentes
bem desenvolvidos…………………………………………………………..………… Pisidium
6. Comprimento igual ou superior a 3,5 vezes a altura…………………………….. Margaritifera
Comprimento inferior a 3,5 vezes a altura………………………………………….……………. 7
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7. Concha rombóide, de comprimento inferior a 1,5 vezes a altura…………….……... Potomida
Concha alongada, de comprimento superior a 1,5 vezes a altura…………….………......….. 8
8. Concha frágil, geralmente com mais de 10 cm de comprimento. Charneira
sem dentes………………………………………………………………………….…. Anodonta
Concha robusta, com menos de 10 cm de comprimento. Charneira com dentes bem
desenvolvidos………………………………………………...……………………..………. Unio
.
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Índice taxonómico
Os termos em itálico referem-se a nomes científicos de géneros ou de espécies. Os números
a negrito remetem para as ilustrações.
Acroloxidae, v3-14
Acroloxus lacustris, v5-14, 23C,24
almeijão-grande, v5-19
almeijão-pequeno, v5-19
ambarina-clara, v5-14
ambarina-escura, v5-15
amêijoa-de-rio-asiática, v5-21
Ancylus fluviatilis, v5-13, 21,23A
Anisus spirorbis, v5-12, 19G
Anisus vortex, v5-11, 18,19F
Anodonta anatina, v5-19, 30B
Anodonta cygnea, v5-19
Architaenioglossa, v5-05,06
auriculeta, v5-14
Azoniella rolani, v5-07
Azoniella, v5-07, 7B
Belgrandia heussi, v5-07
Belgrandia lusitanica, v5-07
belgrandia, v5-07
Belgrandia, v5-07, 7A
Bithynia tentaculata, v5-07, 6
Bithynidae, v5-07
bitínia, v5-07
Bivalves, v5-17
Bivalvia, v5-17
Bulinus truncatus, v5-11, 15
Caenogastropoda, v5-05
Carychiidae, v5-14
Carychium minimum, v5-14, 25
Corbicula fluminea, v5-21, 31D
Dreissena polymorpha, v5-21, 32
Ectobranchia, v5-05,08
esfério, v5-20
Ferrissia clessiniana, v5-13, 22
Ferrissia fragilis, v5-13
Ferrissia, v5-14, 23B
fisa-aguda, v5-10
fisa-europeia, v5-10
Galba truncatula, v5-09, 11A
Gastropoda, v5-04
Gastrópodes, v5-04
Gyraulus albus, v5-12, 19A,20A
Gyraulus chinensis, v5-12
Gyraulus crista, v5-12, 19C
Gyraulus laevis, v5-12, 19B,20B
Haitia acuta, v5-10, 14A,B
Helisoma trivolvis, v5-11, 17
Helisoma, v5-12, 19J
26

Heterobranchia, v5-05
hidróbia, v5-08
hidróbia-dos-antípodas, v5-08
Hippeutis complanatus, v5-13, 19I,20D
Hydrobia joossei, v5-08
Hydrobiidae, v5-07
Islamia minuta, v5-07
islâmia, v5-07
Islamia, v5-07, 8
lapa-fluvial, v5-13
lapa-lacustre, v5-14
lapa-palustre, v5-13
limneia-americana, v5-10
limneia-auriculada, v5-10
limneia-maior, v5-09
limneia-menor, v5-09
limneia-palustre, v5-09
limneia-peregrina, v5-09
Lymnaea stagnalis, v5-09
Lymnaea, v5-09, 11C
Lymnaeidae, v5-09
Margaritifera margaritifera, v5-18, 29,30A
Melanopsidae, v5-06
Melanopsis cariosa, v5-06, 5
melanopsis, v5-06
Mercuria edmundi, v5-07
mercúria, v5-07
Mercuria, v5-07, 9A
mexilhão-de-rio-do-norte, v5-18
mexilhão-zebra, v5-21
Mollusca, v5-03,04,17
Moluscos, v5-03,04,17
muscúlio, v5-20
Musculium lacustre, v5-20, 31B
náiade-comum, v5-19
náiade-do-sul, v5-19
náiade-negra, v5-19
Neotaenioglossa, v5-05,06
Neritidae, v5-05
Neritimorpha, v5-05
neritina, V5-05
Neritopsina, v5-05
Oxyloma elegans, v5-15, 26B,D
paludina, v5-06
Peringia ulvae, v5-08, 9B,C
Physa fontinalis, v5-10, 14C
Physidae, v5-10
pisídio-comum, v5-20
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pisídio-de-umbo-saliente, v5-21
pisídio-oblíquo, v5-21
Pisidium casertanum, v5-20, 31C
Pisidium nitidum, v5-21
Pisidium subtruncatum, v5-21
Planorbarius metidjensis, v5-11, 16
Planorbarius, v5-12, 19H
planorbela, v5-11
planórbia-asiática, v5-12
planórbia-branca, v5-12
planórbia-carenada, v5-13
planórbia-comum, v5-12
planórbia-cristada, v5-12
planórbia-de-Lineu, v5-12
planórbia-fisóide, v5-11
planórbia-ibérica, v5-11
planórbia-lenticular, v5-13
planórbia-lisa, v5-12
planórbia-turbilhão, v5-11
Planorbidae, v5-11
Planorbis carinatus, v5-13, 19D
Planorbis planorbis, v5-12, 19E,20C
Potamopyrgus antipodarum, v5-08, 9D,E
Potomida littoralis, v5-19, 30C
Pseudosuccinea columella, v5-10, 13
Pulmonata, v5-05,09
Radix auricularia, v5-10, 12C
Radix labiata, v5-09, 12A,B
Sphaerium corneum, v5-20, 31A
Stagnicola palustris, v5-09, 11B
Succinea putris, v5-14, 26A,C
Succineidae, v5-14
Theodoxus anatensis, v5-06
Theodoxus fluviatilis, v5-05, 3A,B
Theodoxus guadianensis, v5-06, 3C
Unio crassus, v5-20
Unio delphinus, v5-19, 30D
Unio tumidiformis, v5-19, 30E
Unionoida, v5-18
Valvata piscinalis, v5-08, 10
valvata, v5-08
Valvatidae, v5-08
Veneroida, v5-18,20
Viviparidae, v5-06
Viviparus viviparus, v5-06, 4
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