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Identificação das espécies de briozoários não indígenas da costa portuguesa

1. INTRODUÇÃO
Competências a adquirir
•

Saber explicar o que é a Diretiva Quadro “Estratégia Marinha” (DQEM);

•

Saber enumerar Descritores e Indicadores para as Espécies Não Indígenas (NIS);

•

Conhecer o Projeto BioMar PT;

•

Saber identificar o enquadramento geral do Projeto BioMar PT;

•

Reconhecer os objetivos do Projeto BioMar PT.
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1.1. DIRETIVA QUADRO “ESTRATÉGIA MARINHA”
1.1.1.	Enquadramento
A Diretiva n.º 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho, designada
por Diretiva Quadro "Estratégia Marinha" (DQEM), determina o quadro de ação comunitária,
no domínio da política para o meio marinho, no âmbito do qual os Estados-membros devem
tomar as medidas necessárias para obter ou manter um bom estado ambiental no meio marinho
até 2020.
Complementarmente, foi publicada a Decisão da Comissão n.º 2010/477/UE, de 1 de setembro,
que estabelece os critérios e normas metodológicas de avaliação do bom estado ambiental
das águas marinhas, contribuindo para assegurar a coerência da análise e a comparação entre
regiões ou sub-regiões marinhas.
A DQEM constitui o pilar ambiental da Política Marítima Integrada da União Europeia. Tem
como objetivo a obtenção ou manutenção do bom estado ambiental das águas marinhas até
2020 (Artigo 1º da DQEM), assente numa abordagem ecossistémica na gestão das atividades
humanas, permitindo a utilização sustentável dos recursos, bens e serviços marinhos. «São ainda
objetivos da DQEM contribuir para a coerência e integração das preocupações ambientais nas
diferentes políticas, convenções e medidas legislativas que têm impacto no meio marinho»
(MAMAOT, 2012).
«A cooperação e coordenação a nível internacional e regional estão na base da DQEM, pelo
que as obrigações da União e dos Estados Membros assumidas no âmbito de convenções
internacionais e regionais diretamente relacionadas com o ambiente marinho foram tidas em
conta, não só na sua elaboração, mas também na sua implementação» (MAMAOT, 2012).
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«A Diretiva aplica-se às águas marinhas sob soberania ou jurisdição dos Estados-Membros
da União Europeia. Por águas marinhas entendem-se as águas, fundos e subsolos marinhos
sobre os quais um Estado-Membro possua e/ou exerça jurisdição em conformidade com a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM)» (MAMAOT, 2012).
A DQEM foi transposta para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 108/2010,
de 13 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 201/2012, de 27 de agosto, que estabelece
o regime jurídico das medidas necessárias para garantir o bom estado ambiental das águas
marinhas nacionais até 2020. Este diploma preconiza, de acordo com a Diretiva, as várias
fases a serem desenvolvidas pelo país, nomeadamente, a elaboração de estratégias marinhas
aplicáveis às águas marinhas nacionais, que compreendem a avaliação inicial [Art. 8º da DQEM],
a determinação do bom estado ambiental [Art. 9º da DQEM], o estabelecimento de metas
ambientais e dos indicadores associados [Art. 10º da DQEM] e a conceção e implementação
de programas de monitorização [Art. 11º da DQEM]; segue-se o desenvolvimento e a posterior
execução de programas de medidas [Art. 13º da DQEM]. Em cada ciclo de 6 anos (ver figura
1.1) os diferentes elementos do processo são revistos pelo Estado-Membro e reportados à
Comissão para avaliação.
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Figura 1.1 - Fases de desenvolvimento da DQEM. [Adaptado de Claussen et al. (2011)].

As águas marinhas nacionais às quais se aplica a DQEM são parte integrante da região marinha
do Atlântico Nordeste e das sub-regiões do Golfo da Biscaia e da Costa Ibérica e da Macaronésia
(ver figura 1.2).
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Figura 1.2 - Regiões e sub-regiões marinhas contempladas pela DQEM. A região marinha do Atlântico Nordeste
compreende as sub-regiões do Mar Céltico, do Golfo da Biscaia e Costa Ibérica, e da Macaronésia. [Adaptado
de EEA (2012)].

Em conformidade com os requisitos da DQEM e atendendo às especificidades das águas
marinhas nacionais foi determinada, pelo Decreto-Lei n.º108/2010, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 201/2012, de 27 agosto, a elaboração de quatro estratégias marinhas referentes às seguintes
subdivisões (ver figura 1.3):
a) Subdivisão do continente, que inclui as águas marinhas nacionais em torno do
território continental, com exceção da plataforma continental estendida, e integra a sub-região
do Golfo da Biscaia e da Costa Ibérica.
b) Subdivisão dos Açores, que inclui as águas marinhas nacionais em torno do
arquipélago dos Açores, com exceção da plataforma continental estendida, e integra a
sub-região da Macaronésia.
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c) Subdivisão da Madeira, que inclui as águas marinhas nacionais em torno do
arquipélago da Madeira, com exceção da plataforma continental estendida, e integra a
sub-região da Macaronésia.
d) Subdivisão da plataforma continental estendida, que inclui a plataforma
continental situada para lá das 200 milhas náuticas, contadas a partir das linhas de base, a partir
das quais se mede a largura do mar territorial.
No relatório apresentado à Comissão Europeia em outubro de 2012, a subdivisão da plataforma
continental estendida não foi incluída em nenhuma das sub-regiões previstas pela Diretiva, mas
posteriormente, em 2015, foi incluída na sub-região da Macaronésia.

Figura 1.3 - Subdivisões de Portugal nas quais se aplica a Diretiva Quadro Estratégia Marinha. [Fonte: MAMAOT

6

(2012)].

M@rBis
Sistema de Informação para a Biodiversidade Marinha

Identificação das espécies de briozoários não indígenas da costa portuguesa

A fase inicial de preparação das estratégias marinhas foi concluída em outubro de 2012, para
as subdivisões do Continente e da Plataforma Continental Estendida, com a elaboração dos
correspondentes relatórios. O relatório contempla a avaliação inicial do estado ambiental
atual (à data) das águas marinhas nacionais e do impacto ambiental das atividades humanas
nessas águas, a definição do conjunto de características, parâmetros e valores de referência
correspondentes ao bom estado ambiental das águas marinhas nacionais e o estabelecimento
de um conjunto de metas ambientais e indicadores associados, com vista a orientar o processo
para alcançar o bom estado ambiental do meio marinho. É ainda considerada uma análise
económica e social da utilização dessas águas e do custo de degradação do meio marinho.
A segunda parte da fase de preparação terminou no dia 15 de julho de 2014 e respeitou ao
estabelecimento e aplicação de um programa de monitorização para avaliação constante e
atualização periódica das metas ambientais.
À fase inicial de avaliação do estado ambiental das àguas marinhas segue-se a fase de elaboração
de um programa de medidas destinado à prossecução ou à manutenção do bom estado ambiental
até 2015 e o ínicio da sua execução até 2016.

1.1.2.	Análise das Pressões

A DQEM baseia-se na caracterização inicial e na avaliação do estado dos seguintes 11 descritores:
D1 – Biodiversidade - A biodiversidade é mantida. A qualidade e a ocorrência de habitats
e a distribuição e abundância das espécies são conformes com as condições fisiográficas,
geográficas e climáticas prevalecentes;
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D2 – Espécies não indígenas - O impacto das espécies não indígenas introduzidas em
consequência das actividades humanas situa-se a níveis que não afectam significativamente os
ecossistemas;
D3 – População de peixes e mariscos explorados comercialmente - As populações
de todos os peixes, moluscos e outros organismos marinhos explorados comercialmente
encontram-se dentro de limites biológicos seguros, apresentando uma distribuição da população
por idade e tamanho indicativa de um bom estado das existências;
D4 – Cadeia alimentar marinha - Os elementos da cadeia alimentar marinha, na medida
do conhecimento disponível, ocorrem com níveis de abundância e diversidade susceptíveis de
garantir a longo prazo a abundância das espécies e a manutenção da sua capacidade reprodutiva;
D5 – Eutrofização antropogénica - A eutrofização antropogénica é reduzida ao mínimo,
sobretudo os seus efeitos negativos, designadamente as perdas na biodiversidade, a degradação
do ecossistema, o desenvolvimento explosivo de algas perniciosas e a falta de oxigénio nas
águas de profundidade;
D6 – Integridade dos fundos marinhos - A integridade dos fundos marinhos assegura
que a estrutura e as funções dos ecossistemas são salvaguardadas e que, em particular, os
ecossistemas bênticos não são negativamente afectados;
D7 – Alteração permanente das condições hidrográficas - A alteração permanente das
condições hidrográficas não afecta significativamente os ecossistemas marinhos;
D8 – Contaminantes no meio - Os níveis das concentrações dos contaminantes não dão
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D9 – Contaminantes nos alimentos (peixe e marisco) - Os contaminantes nos peixes e
mariscos para consumo humano não excedem os níveis estabelecidos pela legislação da União
Europeia ou outras normas relevantes;
D10 – Lixo marinho - As propriedades e quantidade de lixo marinho não prejudicam o meio
costeiro e marinho;
D11 – Energia e ruído submarino - A introdução de energia, incluindo ruído submarino,
mantém-se a níveis que não afectam significativamente as espécies que lhe são susceptíveis.
No seu artigo 8º, 1-b), a Diretiva prevê uma análise dos principais impactos e pressões no
estado ambiental das águas marinhas, como resultado da atividade humana. Esta análise deve
ter em conta elementos relativos às águas costeiras, às águas de transição e às águas territoriais
abrangidas pelas disposições relevantes da legislação comunitária em vigor, em especial da
Diretiva 2000/60/CE (Diretiva Quadro da Água) e ter em conta, ou utilizar como base, outras
avaliações relevantes, tais como as efetuadas em conjunto no contexto das convenções marinhas
regionais, conforme determinado no artigo 8º, 2 da DQEM.
A análise das relações de causa-efeito entre as pressões e respetivos impactos significativos
no estado das águas marinhas e as atividades humanas que exercem essas pressões (figura 1.4)
é central pelas implicações que tem, quer no estabelecimento das metas ambientais, quer na
proposta das medidas conducentes à manutenção ou recuperação do estado destas águas, numa
fase posterior de aplicação da Diretiva.
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Figura 1.4 - Relação entre o artigo 9º (Bom Estado Ambiental) e o artigo 10º (metas ambientais), em
articulação com a avaliação inicial (artigo 8º). [Adaptado de DG Environment (2012)].

Entre os descritores considerados na DQEM, as espécies não indígenas (Non-Indigenous
Species - NIS), a extração seletiva de espécies, o enriquecimento em nutrientes e em matéria
orgânica, as perdas e danos físicos, a interferência em processos hidrológicos, a contaminação
por substâncias perigosas (tanto na água como nos alimentos), o lixo marinho e o ruído
submarino foram identificados como descritores de pressão presentes nas águas europeias.
A Comissão definiu critérios e indicadores para cada descritor, os quais foram disponibilizados
em documentos do tipo “Decisão COM 2010/NºXXX/UE” como ajuda aos Estados Membros
na realização da caracterização e avaliação dos diferentes descritores.
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Para este descritor, a “Decisão COM 2010/477/UE”1 propôs os seguintes critérios e indicadores:
Critério 2.1 Abundância e caracterização do estado das espécies não indígenas, em especial
das invasivas.
Indicador 2.1.1 Tendências em matéria de abundância, ocorrência temporal e
distribuição espacial no meio natural das espécies não indígenas, em especial espécies não
indígenas invasivas, nomeadamente em zonas de risco, em relação com os principais vetores e
vias de propagação dessas espécies.
Critério 2.2 Impacto ambiental das espécies não indígenas invasivas.
Indicador 2.2.1 Rácio entre espécies não indígenas invasivas e espécies indígenas em
alguns grupos taxonómicos que foram objeto de estudos aprofundados (como por exemplo,
peixes, macroalgas e moluscos) e que podem permitir avaliar as alterações na composição por
espécie (por exemplo, na sequência da deslocação das espécies indígenas)
Indicador 2.2.2 Impactos de espécies não indígenas invasivas ao nível das espécies,
habitats e ecossistemas, se exequível.
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1.2.

BioMar PT - APRENDER A CONHECER O AMBIENTE 		
MARINHO DE PORTUGAL

O projeto BioMar PT – "Aprender a conhecer o ambiente marinho de Portugal" – é uma
iniciativa que pretende contribuir para o aumento de competências de quadros para assegurar a
implementação da DQEM em Portugal continental, proporcionando formação e qualificação
para a realização da monitorização multidisciplinar contínua, aquisição de aptidões técnicas
para a aplicação de metodologias uniformizadas de processamento e análise das amostras
recolhidas, bem como o tratamento e análise dos dados e a sua disponibilização de uma forma
simples, uniformizada e de fácil compreensão.
O projeto BioMar PT é financiado pelo mecanismo EEA Grants e tem o IPMA, IP como
promotor. O CIIMAR (Universidade do Porto) e a EMEPC são entidades parceiras no projeto.

1.2.1.	Enquadramento geral do projeto

A DQEM tem como objetivo geral atingir e manter o bom estado ambiental das águas marinhas
nacionais, definido como «estado ambiental das águas marinhas quando estas constituem
oceanos e mares dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, sãos e produtivos nas suas
condições intrínsecas e quando a utilização do meio marinho é sustentável salvaguardando assim
o potencial para utilizações e atividades das gerações atuais e futuras [...]» (Art. 3º, 5 da DQEM).
A manutenção da biodiversidade é um tema fundamental da DQEM onde se estabelece que
o «[...] meio marinho é um património precioso que deve ser protegido, preservado e, quando
exequível, recuperado [...]».
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conhecimento holístico da biodiversidade marinha e das ameaças a que esta está sujeita,
nomeadamente a introdução de espécies não indígenas invasivas ou de contaminantes por via
das atividades humanas. No caso de Portugal continental estas ameaças são mais acentuadas,
pois o país situa-se numa das Regiões do Atlântico nordeste sujeita a maior intensidade de tráfego
marítimo, exigindo, deste modo, programas de monitorização contínua e multidisciplinares a
longo prazo. No relatório de avaliação inicial do estado das águas marinhas da subdivisão do
continente (MAMAOT, 2012) foram identificadas várias lacunas de conhecimento e um grau
de confiança globalmente baixo na avaliação dos Descritores Biodiversidade (D1), Espécies não
indígenas (D2), Cadeias tróficas (D4), Eutrofização (D5), particularmente em Áreas Marinhas
Protegidas (AMP) ou outros ecossistemas relevantes sob jurisdição portuguesa.
Uma boa parte das lacunas identificadas que urge colmatar de forma a garantir o Bom Estado
Ambiental (BEA) das águas marinhas e a sua gestão sustentável tem por base a escassez de
conhecimentos de caráter técnico e científico atualmente existentes em Portugal, relacionados
com metodologias especializadas de amostragem, de identificação taxonómica e de técnicas
analíticas. Estas lacunas dificultam a implementação de programas de monitorização
abrangentes que incluam uma inventariação dos taxa do ambiente marinho nacional, bem
como uma avaliação uniformizada dos principais contaminantes que poderão pôr em risco
os ecossistemas. Não é possível avaliar o estado ambiental das águas marinhas se não for
conhecida a biodiversidade dos ecossistemas e se não for feita uma deteção precoce de NIS,
bem como uma avaliação atempada dos riscos da introdução de contaminantes. Por outro
lado, os trabalhos de amostragem necessários à inventariação das espécies e determinação de
contaminantes necessitam de um correto planeamento metodológico e de coordenação, de modo
a otimizar a produção de resultados de qualidade científica com custos mínimos. É necessário
também, desenvolver aptidões técnicas para a aplicação de metodologias uniformizadas de
processamento e análise das amostras recolhidas. Finalmente, a disponibilização dos resultados
deverá ser tão abrangente quanto possível e, ao mesmo tempo, simples, uniformizada e de fácil
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compreensão para os seus utilizadores, desde os quadros intermédios até aos responsáveis pela
implementação das políticas marítimas.
É assim indubitável que uma boa avaliação do estado de qualidade ambiental do meio marinho
nacional terá que passar por uma monitorização multidisciplinar otimizada, levada a cabo por
recursos humanos devidamente qualificados. O projeto BioMarPT compreende ações que
contribuem para a geração de recursos humanos qualificados através de ações de formação
e educação em áreas científicas e tecnológicas prioritárias para a gestão sustentável das águas
marinhas e a manutenção do seu bom estado ambiental. Este projeto propõe a realização de
atividades de formação dirigidas a técnicos superiores licenciados e bacharéis, tanto do setor
público como do privado, em áreas prioritárias que contribuam para a execução da DQEM,
nomeadamente, planeamento e realização de amostragens biológicas, técnicas laboratoriais,
taxonomia, armazenamento de dados, classificação e mapeamento de habitats.
Em particular, são ministrados cursos com componentes teóricas e práticas, sendo elaborados
guias técnicos de apoio à DQEM sobre os temas abordados nos cursos. Estes guias são
disponibilizados ao público em versão digital, através do sítio eletrónico específico para o
projeto (http://biomarpt.ipma.pt/).

1.2.2. Componente EMEPC do Projeto BioMar PT
As ações de formação desenvolvidas estão organizadas em cinco áreas temáticas enquadradas
nos onze descritores da DQEM, com o objetivo de dar a conhecer aos formandos os
objetivos gerais da DQEM e a importância dos programas de monitorização no âmbito da sua
implementação:
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Área 1 – Amostragem e identificação de comunidades biológicas
Área 2 – Tratamento e análise de dados
Área 3 – Técnicas moleculares
Área 4 – Métodos instrumentais de análises
Área 5 – Monitorização do meio marinho por satélite
A EMEPC oferece cursos na Área 1 - "Amostragem e identificação de comunidades biológicas"
e na Área 2 - " Tratamento e análise de dados ".
No âmbito do projeto BioMar PT, os cursos propostos na Área 1 incluem conteúdos teóricos
e práticos, que vão desde o planeamento da amostragem e de programas de monitorização, até
a metodologias de amostragem e identificação de espécies marinhas dirigidas à inventariação
da biodiversidade marinha (em substratos rochosos e sedimentares, intertidais e subtidais)
e deteção de espécies NIS. Os cursos contemplados nesta área temática pretendem dar
formação de modo a qualificar recursos humanos em áreas prioritárias que contribuam para a
execução da DQEM (D1, D2, D3, D4, D5 e D9), nomeadamente, planeamento e realização
de amostragens biológicas e técnicas taxonómicas de identificação de espécies marinhas
planctónicas (fitoplâncton, zooplâncton), ictiofauna e espécies betónicas (macroalgas,
crustáceos, briozoários, moluscos, tunicados, etc.).
Por outro lado, os cursos incluidos na Área 2 visam uma formação qualificada e especializada
no tratamento estatístico dos dados ambientais e laboratoriais gerados em programas de
monitorização das águas marinhas, permitindo a otimização destes programas no âmbito
da implementação da DQEM. Os formandos irão adquirir conhecimentos dos métodos
estatísticos adequados para o tratamento de dados ambientais e biológicos, para o planeamento
de amostragens e desenho experimental, bem como para a elaboração de modelos de
simulação, que permitirão avaliar o estado ambiental de alguns descritores com elevado
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nível de complexidade ecológica (D1, D2, D3 e D4). Adicionalmente, os formandos irão
adquirir aptidões no âmbito das metodologias de classificação uniformizada de habitats e
para o processamento de informação georreferenciada, incluindo aplicações SIG (Sistemas de
Informação Geográfica) para a realização de operações elementares de tratamento e exploração
de informação geográfica, com interação entre diferentes formatos de dados e plataformas.
Os cursos propostos pela EMEPC estão enumerados na tabela 1.1.:
Tabela 1.1. - Lista dos cursos ministrados pela EMEPC no âmbito do Projeto BioMar PT.
Área

Nº Curso

Nome

Horas

Descritores DQEM

1

10

Identificação das espécies de tunicados não
indígenas da costa portuguesa

25

D1, D2

1

11

Identificação das espécies de moluscos não
indígenas da costa portuguesa

25

D1, D2

1

12

Identificação das espécies de crustáceos não
indígenas da costa portuguesa

15

D1, D2

1

13

Identificação das espécies de briozoários não
indígenas da costa portuguesa

25

D1, D2

1

14

Identificação das espécies de macroalgas não
indígenas da costa portuguesa

25

D1, D2

2

15

Sistemas de Informação de Biodiversidade
Marinha

20

Todos os descritores

Os cursos e os manuais produzidos pretendem minimizar o desconhecimento em relação
à introdução de NIS (Área 1), assim como maximizar o conhecimento das técnicas de
georreferenciação, armazenamento e gestão de dados (Área 2).
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Com a execução deste projeto pretende-se, em particular, contribuir para a minimização da
falta de dados identificada no relatório da DQEM de outubro de 2012, e, assim, fazer-se uma
melhor gestão da pressão “introdução de espécies não indígenas” e dar uma resposta mais
sustentada na avaliação deste descritor para a subdivisão do continente, com um maior grau de
confiança.
Como resultado, espera-se conhecer o estado real da distribuição e abundância das NIS na
costa continental portuguesa, especialmente para o caso dos tunicados, moluscos, crustáceos,
briozoários e macroalgas (cursos 10 a 14, respetivamente). Os dados obtidos serão integrados
no sistema M@rBis e serão criados mapas de distribuição, havendo a possibilidade destes serem
comparados no futuro e podendo-se fazer o seguimento da presença, expansão e evolução das
espécies NIS.
Os documentos correspondentes à identificação das espécies não indígenas, para além de uma
ampla introdução sobre as espécies NIS, permitem a sua identificação e abordam as características
diagnosticantes, as diferenças relativamente às espécies autóctones mais semelhantes, o ciclo
de vida e de reprodução, as características de potencial invasor, o seu habitat, a sua origem, o
estado em Portugal Continental, a distribuição e abundância conhecidas, as vias de introdução
conhecidas, o uso comercial e o impacto da sua introdução.
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2. A INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES NÃO
INDÍGENAS
Competências a adquirir
•

Saber definir
➢ espécie não indígena (NIS)
➢ espécie indígena
➢ espécie invasora
➢ espécie estabelecida

•

Conhecer as principais vias de introdução de espécies NIS

•

Conhecer os principais substratos e habitats ocupados por espécies NIS

•

Identificar as atividades humanas que contribuem a introdução de espécies NIS

•

Reconhecer os impactos da introdução das espécies NIS nos habitats

•

Identificar as principais características de sucesso das espécies NIS

•

Conhecer o estado actual da ocorrência e destribuição das espécies NIS em Portugal
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2.1. O MEIO MARINHO
Os organismos marinhos distribuem-se de acordo com a variação das condições ambientais ao
longo da extensão latitudinal dos oceanos, com as variações ambientais verticais na coluna de água
e com a presença de barreiras físicas e oceanográficas. A combinação destes fatores ambientais
e físicos cria amplas regiões de condições mais ou menos estáveis e homogéneas (Golikov et al.,
1990; Spalding et al., 2007). Ao estudo da distribuição dos organismos nos oceanos chama-se
biogeografia marinha, sendo as regiões anteriormente referidas denominadas biorregiões
ou ecorregiões marinhas (Spalding et al., 2007), ver figura 2.1. Dada a homogeneidade das
condições em cada biorregião marinha, o transporte natural e dispersão das espécies (por
propágulos, esporos, larvas, etc.) é, geralmente, facilitado.

Figura 2.1 - A delimitação de várias biorregiões marinhas. As cores representam uma agregação das biorregiões
em províncias, definidas por apresentarem uma coesão à escala evolutiva entre biotas distintas. [Adaptado de
Spalding et al. (2007)].
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Os fatores ambientais que mais contribuem para a zonação dos organismos são a temperatura, a
luz, a salinidade, o hidrodinamismo e a dessecação (Kędra et al., 2013; Spalding et al., 2007). Em
particular, a temperatura é considerada um dos principais fatores a condicionar os padrões da
biogeografia marinha e a correspondente zonação das espécies. Cada espécie tem um intervalo
de temperatura de sobrevivência, um intervalo de temperatura no qual conseguem crescer e um
intervalo de temperatura no qual se conseguem reproduzir (Arias & Menendez, 2013).
Em termos ecológicos, a disponibilidade do substrato e a presença de espécies predadoras
também influenciam a capacidade de instalação e desenvolvimento das espécies que colonizam
uma determinada área (Kędra et al., 2013).

2.2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Neste documento, considera-se como espécie indígena ou autóctone toda a espécie que está
presente na sua área de distribuição natural. Será considerada espécie não indígena (NIS),
exótica ou alien, a espécie ou subespécie que se encontre fora da sua distribuição natural,
sendo considerada a presença do organismo, de uma parte do organismo ou das suas estruturas
reprodutoras.
As espécies não indígenas podem ainda ser agrupadas em 4 categorias (Alexandrov et al., 2007):
casuais, invasoras, estabelecidas (ou naturalizadas) e criptogénicas. Como espécies NIS casuais
consideram-se as espécies que não se encontram instaladas e para as quais apenas existem
registos pontuais. Como invasoras serão consideradas as espécies que foram introduzidas num
ambiente onde não são nativas e cuja introdução provoca danos ambientais, económicos ou
danos à saúde humana; são organismos introduzidos pelo homem em lugares fora de sua
área de distribuição natural, onde eles se estabelecem e se dispersam, gerando um impacto
negativo no ecossistema local e nas espécies indígenas (IUCN, 2016). Como NIS estabelecida
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será considerada a espécie que se encontra naturalizada no habitat de forma permanente e
autossustentada. As espécies NIS criptogénicas são aquelas para as quais a sua distribuição
nativa não é bem conhecida ou o seu estado de introdução não é claro, aliás não se sabe se a
espécie é nativa ou não (Carlton, 1996).
Neste documento, as espécies presentes nas costas adjacentes à costa continental portuguesa não
serão consideradas como NIS. Este é o caso para um grande número de espécies características
do sul que, nas últimas décadas, se têm vindo a registar na costa portuguesa. A maioria delas
estavam previamente presentes no Atlântico nordeste, a sul de Portugal, e, com o aumento da
temperatura mínima de inverno (Berecibar, 2011), o limite setentrional da distribuição destas
espécies migrou para norte, ficando a costa portuguesa incluída na sua distribuição natural.
Analogamente, também não serão consideradas as espécies naturais na costa peninsular
mediterrânica e que se tenham registado na costa peninsular atlântica. Em suma, apenas serão
consideradas NIS instaladas.
Considerando que no âmbito da DQEM as espécies NIS são consequência de uma atividade
humana, neste documento será considerada como entrada ou introdução primária de uma
espécie NIS quando a sua introdução tenha ocorrido diretamente, por via antropogénica, da
região onde essa espécie é indígena ou autóctone. Como dispersão secundária será considerado
o caso em que uma NIS já está estabelecida numa região da qual não é indígena e é transportada
para uma nova onde é também considerada como espécie NIS. A introdução primária depende
sempre da ação do ser humano. Seja de forma intencionada, ou não, as atividades humanas
estão relacionadas com a introdução da espécie no novo habitat. No entanto, a dispersão
secundária pode ou não depender da ação antropogénica. Pode simplesmente ocorrer uma
expansão da distribuição através de fenómenos naturais, como por efeito das correntes ou
migrações de outras espécies, e por isso, ficando a espécie NIS num habitat, a sua dispersão
secundária natural é praticamente inevitável. Pode-se tentar evitar a introdução primária e a
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evitar a dispersão secundária natural, pois esta não depende da ação humana.
Neste trabalho, foi considerado que uma espécie é candidata a ser escolhida como modelo
para análise do descritor "introdução de espécies não indígenas" quando possui as seguintes
características: é uma espécie com exemplares conspícuos, identificável à vista desarmada por
uma pessoa treinada para o fazer, e tenha, preferencialmente, tamanho mínimo de ~1 cm. Caso
se conheça o seu caráter invasivo em algum lugar do mundo ou de crescimento rápido (tipo
bloom), tal deverá também ser tomado em consideração.
A chegada de espécies NIS a partir de outros mares e oceanos é um fenómeno global. À
escala mundial, as barreiras biogeográficas naturais dos oceanos contribuíram para a especiação
dos organismos e dos ecossistemas. Com a globalização da economia e com o aumento da
circulação marítima, essas barreiras têm vindo a perder cada vez mais a sua eficácia e muitos
organismos têm sido transferidos por meio de atividades humanas de uma parte do mundo para
outra através do comércio, transportes, viagens e turismo, de forma deliberada ou acidental.
Hoje em dia são conhecidas espécies NIS de quase todos os filos (Molnar et al., 2008). Segundo
Galil (2014), os filos que mais contribuem para a lista das espécies NIS na costa atlântica
europeia são os moluscos, seguido pelos crustáceos, peixes, algas e anelídeos. Normalmente,
quando a ocorrência das espécies NIS, a sua introdução ocorreu anos ou até mesmo décadas
antes. Dependendo da sua capacidade invasora, o processo que decorre desde a colonização até
à dispersão nos habitats naturais será mais ou menos rápido e, por isso, o intervalo de tempo
até ao seu primeiro registo pode demorar décadas.
Para se poder reconhecer a maioria das espécies NIS presentes numa área, é de vital importância
ter um conhecimento taxonómico aprofundado dos correspondentes grupos autóctones.
Ou seja, para reconhecer que uma espécie NIS está presente é preciso conhecer as espécies
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indígenas do próprio grupo taxonómico desta espécie e saber diferenciá-la. Este conhecimento
é essencial para se poder dar resposta aos critérios e indicadores propostos pela Comissão
Europeia no âmbito da DQEM. O reconhecimento das espécies é, sem dúvida nenhuma, o ponto
de partida para se poder identificar, fazer o seguimento, observar a evolução da abundância,
ou da distribuição, e comparar os correspondentes rácios. O reconhecimento das espécies
NIS e a sua distinção das outras espécies congéneres não só requerem grande conhecimento
especializado em termos taxonómicos, meios laboratoriais para análise pormenorizada
(lupa, microscópio ótico e/ou eletrónico, técnicas moleculares, etc.), mas também se pode
considerar que muitas vezes decorrem de uma questão de sorte ou oportunidade. Isto é, em
muitos casos, a deteção de uma espécie NIS ocorre quando alguém especializado realiza uma
amostragem num local onde a colonização possa ter tido início, sendo que o mesmo local pode
já ter sido amostrado por técnicos não especializados que a tenham confundido com espécies
autóctones. Frequentemente, as espécies são sazonais, e a sua quantidade e distribuição variam
significativamente ao longo do ano. Logo, dependendo da altura do ano em que se realizam as
amostragens, muitas destas espécies não serão registadas. As fases reprodutivas heteromórficas
(no caso das algas) normalmente encontram-se também desfasadas no tempo, podendo uma
fase ser microscópica e passar desapercebida na altura em que se realiza a amostragem. Estes
factos fazem com que muitas vezes as espécies NIS estejam presentes, mas que a sua ocorrência
não seja documentada por várias décadas.
Embora seja importante a análise da introdução, expansão e interação das espécies NIS
mais inconspícuas, ou das que precisam de um grande conhecimento para a sua possível
identificação, é impraticável o seu estudo por uma equipa não especializada no respetivo grupo
taxonómico. No entanto, havendo disponibilidade de recursos para que os especialistas possam
fazer esta análise, esta representaria uma grande mais-valia, apesar de essas espécies não serem
contempladas neste projeto, como acima referido.
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2.3. VIAS DE INTRODUÇÃO DE NIS
O sucesso da introdução das espécies depende do vetor de introdução (meio pelo qual o
organismo é introduzido), da capacidade da espécie para se adaptar às condições do habitat
recetor, da suscetibilidade do habitat recetor a introduções (Ehrlich, 1989) e também das
características biológicas (taxa e tipo de reprodução, tolerância aos fatores abióticos, etc.) de
cada um destes organismos (Schaffelke et al., 2006; Coelho, 2013).
Com o aumento das atividades humanas no mar, a transferência de espécies marinhas de um
oceano para outro tem aumentado de forma significativa (Molnar et al., 2008). É também
sabido que com o aumento do tráfego marítimo e com a proliferação da produção de ostras em
aquacultura, a ocorrência das espécies não indígenas tem aumentado de forma relevante nas
últimas décadas a nível global (Molnar et al., 2008). A transferência de espécies ornamentais e os
estudos científicos, embora em menor escala, também foram identificados como responsáveis
da introdução de algumas espécies não indígenas (Molnar et al., 2008).
O tráfego de navios de grande porte pode transportar espécies tanto como fouling (figura 2.2),
em particular nos seus cascos, como nas suas águas de lastro (figura 2.3).
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Hélice
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Propulsor de proa

Acesso de água
Sistema interno de água do mar

Robaletes

Figura 2.2 - Locais de um navio de grande porte onde, tipicamente, ocorre incrustação (fouling) de organismos,
que possibilita o transporte, e posterior introdução, de espécies para longe das suas áreas nativas.
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Figura 2.3 - A carga e descarga de águas de lastro em navios de grande porte constitui um vetor importante na
introdução primária de NIS marinhas. [Adaptado de http://globallast.imo.org/].
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As marinas são também um ponto de entrada de espécies não indigenas. Os veleiros, nas suas
viagens, vão acumulando espécies por onde passam na forma de fouling. As marinas, por sua
vez, possuem, nas suas estruturas, substrato artificial livre e disponível para a colonização, o
que facilita a fixação de espécies NIS.
No âmbito da DQEM, as parcelas de aquacultura, as marinas e os portos foram identificados
como as fontes mais importantes de NIS para posterior dispersão de espécies não indígenas ao
meio natural envolvente.
Existem ainda outras vias de introdução registadas embora não sejam tão impactantes: a
introdução de espécie utilizada como isco de pesca, o transporte por objetos flutuantes, o
transporte por turistas, o transporte de sedimentos entre bacias hidrográficas, ou a introdução
deliberada para consumo como alimento.

2.3.1. Consequências da introdução
Para ser possível gerir os possíveis efeitos da introdução das espécies é necessário conhecer quais
são as espécies que estão a chegar, quais as vias de introdução, quais os substratos preferenciais
para a sua colonização e qual é a sua capacidade invasora.
Nem todas as NIS afetam da mesma forma a diversidade de um habitat. Enquanto que algumas
espécies não indígenas, aparentemente, não interagem ou não prejudicam as espécies autóctones,
outras espécies apresentam um crescimento muito superior às espécies autóctones e estas são
deslocadas parcial ou totalmente do seu habitat. Depois de estabelecidas, as espécies invasoras
tendem a dominar a fauna e flora autóctones (Bax et al., 2003; ICES, 2005). Outro dos efeitos
negativos da introdução de NIS é a transmissão de doenças (Haupt et al., 2010; Coelho, 2013;
Schrimpf et al., 2014), a qual poderá ter consequências ecológicas e económicas relevantes.
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A colonização dos habitats por espécies NIS é um fenómeno global com consequências
económicas e ecológicas potencialmente negativas. Por vezes, a introdução e desenvolvimento
de uma espécie num habitat, embora possa ter aspetos ecológicos e económicos negativos
para certas espécies e atividades humanas, pode também favorecer o desenvolvimento de uma
comunidade ou uma nova atividade económica. As consequências da introdução são difíceis
de generalizar, podendo ser inócuas ou podendo mudar drasticamente a estrutura trófica do
sistema autóctone, levando a graves consequências económicas. Dependendo da capacidade
de invasão das espécies não indígenas, as consequências económicas e a dimensão delas serão
também diferentes.
A maioria das espécies não desenvolve a sua capacidade invasiva ao colonizar um novo ambiente,
ou até pode ser invasiva numa área ou local concreto e não noutro (Ehrlich, 1989). O caráter
invasivo também não é, na maioria dos casos, permanente no tempo, podendo uma espécie ter
um período de expansão invasivo e depois adaptar-se ao ecossistema, ocupando o seu nicho
de forma similar às espécies autóctones. Porém, em certas regiões, algumas espécies podem
dispersar de forma invasiva e permanecer invasivas no mínimo durante várias décadas. No
entanto, o caráter invasivo da espécie pode-se desenvolver perante uma mudança das condições
ambientais e, por isso, é crucial identificar e monitorizar as espécies NIS de forma a se conhecer
a sua distribuição e poder gerir a sua expansão da melhor forma possível.
A maioria das espécies NIS foram introduzidas de forma não intencional, através do tráfego
marítimo (por fouling ou em águas de lastro), da aquacultura ou da importação de espécies
ornamentais (Molnar et al., 2008). No entanto, quando o conhecimento das implicações desta
transferência de espécies não era tão aprofundado como hoje em dia, foram também realizadas
várias introduções intencionais como é o caso dos moluscos, bivalves, Crassostrea gigas e Ruditapes
philippinarum, ou da alga castanha Undaria pinnatifida.
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2.3.2.	Principais impactos ecológicos da introdução de NIS
Os impactos ecológicos na introdução de espécies NIS dependem das características do habitat
recetor ou afetado. Estes impactos podem afetar a diversidade local, podendo existir uma
substituição ou uma extinção das espécies e pode ainda ocorrer uma redução dos filos presentes
num determinado habitat. Por vezes, ocorre a hibridação entre espécies nativas e as espécies
NIS, podendo as espécies nativas “desaparecer” por “diluição genética”. As espécies NIS,
podem ser mais competitivas do que as espécies nativas, o que pode resultar em modificação de
nichos ecológicos. A introdução de uma ou mais espécies NIS pode ainda provocar alteração
na cadeia alimentar, através da modificação da diversidade das espécies e também através da
modificação do habitat. Podem ainda alterar as condições ambientais (hidrodinâmica, acesso ao
substrato, à luz, etc.), podendo assim modificar a paisagem.

2.4. CARACTERÍSTICAS DAS ESPÉCIES NIS
Existem várias características biológicas que são partilhadas, em maior ou menor grau, pela
maioria das espécies NIS e que lhes permitem ter maior sucesso do que as espécies indígenas
em certas condições. Destas características destacam-se (Ricciardi & Rasmussen, 1998; Ehrlich,
1989):
•

Abundante e ampla distribuição nas áreas de origem

•

Ampla tolerância a fatores ambientais

•

Espécies oportunistas - dieta alargada

•

Elevada variabilidade genética

•

Elevada capacidade reprodutiva

•

Maturação sexual precoce

•

Capacidade de reprodução assexuada
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•

Estádios reprodutivos heteromórficos (microscópico versus macroscópico)

•

Ciclo de vida curto

•

Crescimento rápido

•

Gregarismo

•

Elevada capacidade de dispersão (estádio larvar de longa duração)

•

Capacidade de rápida dispersão natural

•

Capacidade de dispersão com as atividades humana

A estas características intrínsecas das espécies NIS, deve-se ainda adicionar o facto de poder
ter grande sucesso uma vez estabelecidas num novo habitat, quando não possuem predadores
naturais adaptados à sua presença. O novo habitat e o seu ecossistema necessitam de algum
tempo para se adaptarem à entrada e estabelecimento das espécies NIS.

2.5. AS ESPÉCIES NIS NO CONTEXTO DE PORTUGAL
CONTINENTAL
Portugal encontra-se numa região onde existe grande intensidade de tráfego marítimo de
navios de longo curso, fazendo parte da rota entre a Europa e África, Mediterrâneo-Atlântico
e Atlântico Leste e Oeste. Devido à sua localização geográfica, Portugal é um destino de
férias náuticas para muitos turistas, o que leva a que existam muitas marinas, especialmente
na zona sul do país. Apesar de a maior parte da costa ser exposta, as zonas da costa e rias
viradas a sul são abrigadas e adequadas para a aquacultura. Esta atividade tem vindo a aumentar
consideravelmente nos últimos anos. Estes três fatores fazem da costa portuguesa uma área
apropriada para as espécies não indígenas se fixarem.
Até à data, poucos trabalhos tem sido realizados sobre as espécies NIS na costa Portuguesa. O
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portuguesas: padrões de distribuição e abundância; vetores; e potencial de invasão" (Costa &
Chainho, 2011) compilou informação dispersa na literatura e estudos não publicados até 2011.
Por outro lado, no relatório da subdivisão do continente realizado no âmbito da DQEM
(MAMAOT, 2012) foi avaliada a situação das espécies NIS, no contexto do descritor D2, e
foi reportado que as espécies não indígenas introduzidas pelas atividades humanas situam-se a
níveis que não alteram negativamente os ecossistemas.
No relatório, o objetivo consistiu em avaliar a quantidade de NIS presentes nas águas, avaliar os
efeitos reais ou potenciais das espécies não indígenas no ambiente marinho enquanto descritor
qualitativo para a definição do bom estado ambiental definido na Diretiva, de modo a contribuir
para a classificação inicial do estado das águas marinhas.
Na caracterização das principais pressões e impactos, foram identificadas 38 espécies marinhas
NIS (MAMAOT, 2012):

•

Microalgas: 4

•

Macroalgas: 21

•

Cnidários: 1

•

Artrópodes:
➢ Cirrípedes: 2
➢ Isópodes: 1
➢ Anfípodes: 1
➢ Decápodes: 2

•

Cordados:
➢ Ascídeas: 4

•

Mollusca: 2
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Destas espécies NIS, vinte e seis (68%), foram consideradas instaladas no ambiente marinho
da subdivisão do continente, quatro (11%) não instaladas, desconhecendo-se o estado de oito
espécies (21%).
A maioria das espécies marinhas não indígenas introduzidas na subdivisão do continente
reportadas no relatório da DQEM são originárias do Pacífico (53%) e do Indo-Pacífico
(29%). As restantes têm origem no Atlântico (11%), no Mediterrâneo (5%) e 2% têm origem
desconhecida. Em geral, os rácios relativos às correspondentes espécies indígenas são baixos
(ver tabela 2.1).

Tabela 2.1 - Rácio entre o número de NIS e espécies indígenas presentes na subdivisão do Continente.
[Adaptado de MAMAOT (2012)].

Grupo taxonómico

Rácio

Microalgas

< 1%

Macroalgas

4%

Cnidários

< 8% (provável)

Artrópodes

< 1%

Moluscos

< 1%

Cordados

11% (provável)
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A magnitude da distribuição das espécies na área de avaliação determinada foi:
•

33 espécies (87%) ocupam menos de 1% da área;

•

3 espécies (8%) ocupam de 1% a 5% da área;

•

1 espécie (3%) ocupa 75% a 100% da área;

•

1 espécie (3%) tem área de distribuição desconhecida.

A abundância relativa das espécies NIS na subdivisão foi:
•

34 espécies com abundância desconhecida;

•

4 espécies com abundância conhecida.

Embora fosse considerado que o Bom Estado Ambiental foi atingido (ver tabela 2.2), a confiança
que foi atribuída a esta avaliação foi baixa, uma vez que os dados existentes não eram suficientes
para realizar uma boa avaliação deste descritor, isto é, os dados disponíveis não cobriam a área
de avaliação, existindo grandes lacunas na distribuição das espécies apresentadas; a informação
sobre a abundância era francamente insuficiente; e não existiam estudos nos substratos onde
se espera que as espécies NIS se fixem.
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Tabela 2.2 - Resumo da avaliação efetuada para a subdivisão do continente ao nível do Descritor 2 - As espécies
não indígenas introduzidas pelas atividades humanas situam-se a níveis que não alteram negativamente os
ecossistemas. [Fonte: MAMAOT (2012)].

Critérios
2.1. Abundância e
caracterização do
estado das espécies
não indígenas,
em especial das
invasivas

2.2. Impacto
ambiental das
espécies não
indígenas invasivas

Avaliação do
Estado Ambiental

Grau de
confiança

A percentagem da área
de avaliação ocupada é
Magnitude da distribuição espacial
pequena;
Número de ocorrências registadas
O número de espécies
ao longo do tempo
não-indígenas é
pequeno

Bom Estado
Ambiental Atingido

BAIXO

Rácio entre espécies
não indígenas invasivas
e espécies indígenas é
pequeno.

Bom Estado
Ambiental Atingido

BAIXO

Bom Estado
Ambiental Atingido

BAIXO

Indicadores utilizados

2.2.1 Rácio entre espécies não
indígenas e espécies indígenas em
alguns grupos taxonómicos objeto
de estudos aprofundados

Caracterização do
estado actual

2.2.2 Impactos de espécies não
indígenas invasivas ao nível das Impactos inexistentes ou
espécies, habitats e ecossistemas, desconhecidos
se exequível

As metas ambientais e indicadores associados (Artigo 10 da DQEM) propostos no âmbito
do descritor D2 – Espécies não indígenas foram: ordenar os usos e atividades do espaço
marítimo, desenvolver protocolos para a harmonização de índices de biodiversidade, estudar,
reformular e gerir as redes de monitorização.
Como referido anteriormente, a segunda parte da fase de preparação da DQEM, que terminou
no dia 15 de Julho de 2014, diz respeito ao estabelecimento e aplicação do programa de
monitorização para avaliação constante e atualização periódica das metas ambientais. Seguiu-se
a conclusão, até 2015, da elaboração de um programa de medidas destinado à manutenção do
bom estado ambiental e o início da execução deste programa.
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No Programa de Monitorização, no âmbito do descritor 2 "Espécies não Indígenas" foi
proposto desenvolver o projeto "MONIEXOTICAS/NISPOR" para a monitorização da
abundância e do impacto de espécies não indígenas na costa portuguesa.
Apesar do esforço realizado na caracterização da introdução de espécies NIS no relatório da
DQEM entregue à Comissão em outubro de 2012, ainda existem grupos de organismos, como
os briozoários ou tunicados, que não foram sequer considerados na elaboração do relatório e
cuja existência é conhecida ao longo da costa portuguesa (Chainho et al., 2015).
Dado o número de espécies não indígenas encontrados nas águas espanholas, é ainda de
esperar que o número de espécies em Portugal continental seja maior do que o número que foi
considerado no relatório da DQEM subdivisão do Continente em 2012.
Assim, considera-se que, até à data, o conhecimento existente é limitado. Foram identificadas
no relatório da DQEM 38 espécies NIS para Portugal Continental, número que foi entretanto
atualizado para 68 em Chainho et al. (2015).
Com o Projeto BioMar PT espera-se atualizar a Lista das espécies NIS presentes na subdivisão
do Continente. O presente manual pretende constituir um contributo para a deteção e
identificação das espécies NIS de briozoários, bem como para a caracterização das respetivas
vias de introdução e para o planeamento de futuras monitorizações.
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3. OS BRIOZOÁRIOS
Os Briozoários, ou Ectoproctos, são invertebrados coloniais, a maioria sésseis, que vivem
principalmente em ambientes marinhos, ainda que possam ser encontrados em águas salobras
e doces.
A denominação de Bryozoa (animais-musgo) faz referência ao aspeto que apresentam
grande parte das colónias. Estas são integradas por um número muito variável de indivíduos
denominados zoóides, com comprimentos entre os 0.30 e 1.00 milímetros. Cada zoóide é
constituído por duas subunidades: um polípido, constituído por uma coroa tentacular ciliada,
o tubo digestivo e o centro nervoso; e um cístido, que rodeia o polípido e contém a cavidade
onde este se encontra alojado. A coroa tentacular pode retrair-se completamente no interior
do cístido ou estar projetada para o exterior. O facto de a coroa tentacular rodear a boca e
não o ânus deu a estes organismos a segunda denominação de Ectoproctos (de Ecto: fora e
Proctos: ânus). Os Briozoários carecem de um aparelho excretor, e os produtos de excreção são
acumulados nas células da mesoderme e do trato digestivo, fazendo assim com que o polípido
acabe por degenerar, e seja substituído por um novo formado à custa do cístido do zoóide
anterior, sendo esta uma das características peculiares deste filo.
Os Briozoários marinhos estão presentes em todos os mares do mundo, desde as zonas
intertidais até às profundidades abissais. Praticamente todas as espécies vivem fixas a um
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substrato, que pode ser de natureza muito variada, como, entre outros, algas, pedras, conchas
de Moluscos, carapaças de Crustáceos, substratos artificiais de diferentes tipos, incluindo ainda
algumas espécies que perfuram estruturas calcárias como as conchas dos Moluscos.
Atualmente conhecem-se entre 6000 a 8000 espécies vivas, segundo estimativas de diferentes
autores (veja-se, por exemplo, Ryland (2005) e Gordon et al. (2009)), estimando-se que o número
total de espécies existente se situa entre as 8.700 e as 11.100 (Appeltans et al., 2012); o número
de espécies fósseis é provavelmente superior a 15.000 (d’Hondt, 1999; Gordon et al., 2009). Em
águas europeias, foram identificadas aproximadamente 900 espécies e em águas continentais
portuguesas conhecem-se 237 espécies (Reverter-Gil et al., 2014).
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4. BIOLOGIA E ECOLOGIA DOS BRIOZOÁRIOS
4.1. MORFOLOGIA GERAL
A Colónia
Os Briozoários apresentam um grau de desenvolvimento da colónia muito variável. As colónias
consideradas como típicas são constituídas por um número elevado de indivíduos (200000 em
algumas espécies incrustantes de grande tamanho), ainda que possam ser muito mais pequenas,
compostas apenas por poucas dezenas de zoóides.
Em geral, distinguem-se três tipos fundamentais de colónias: estoloníferas, incrustantes e
eretas.
As colónias estoloníferas são próprias de alguns Ctenostomados (figura 4.1). Os zoóides destas
colónias estão conectadoss por uma porção tubular basal denominada estolho, constituída por
indivíduos de aspeto tubular, com polípido ausente e que se encontram unidos pelos extremos,
sobre os quais se implantam os zoóides normais, que podem estar isolados ou agrupados.
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Figura 4.1. Colónia estolonífera de um Ctenostomado (Amathia verticillata). [Fonte: Fotografia de Javier Souto].

Nas colónias incrustantes todos os zoóides estão em contacto direto com o substrato, que
pode ser muito diverso, como pedras, conchas, algas, etc. Dentro deste tipo podem distinguir-se:
Colónias unisseriadas (runners) (figura 4.2) nas quais os indivíduos formam linhas separadas mais
ou menos ramificadas, que, ocasionalmente, podem sofrer anastomose ou cruzar-se. Colónias
circulares de pequeno tamanho (spots) (figura 4.3), constituídas por poucos indivíduos. Colónias
laminares (sheets) (figura 4.4), nas quais os indivíduos se dispõem em lâminas bidimensionais
continuas; estas podem dar lugar a sucessivas capas, quer por produção frontal de novos
indivíduos, quer pelo desenvolvimento de novas lâminas que crescem sobre as inferiores (figura
4.5); deste modo podem chegar a formar-se colónias massivas ou nodulares.
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Figura 4.2. Colónias incrustantes unisseriadas (runners). [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Figura 4.3. Colónias incrustantes circulares de pequeno tamanho (spots). [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.4. Colónia incrustante laminar (sheets). [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.5. Lâminas bidimensionais de Watersipora subtorquata, com desenvolvimento sucessivo de novas lâminas.
[Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.6. Colónias flexíveis ramificadas. [Fonte: esquerda - Fotografia de Javier Souto; direita - EMEPC (foto
Filipe Henriques)]

Figura 4.7. Colónias eretas articuladas. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.8. Colónia ereta com estrutura ramificada rígida. [Fonte: EMEPC (Fotografia de Filipe Henriques)]

As colónias eretas podem apresentar um aspeto muito variado, já que podem formar tufos
flexíveis, mais ou menos ramificados, que se assemelham a algas (figura 4.6), estruturas
articuladas (figura 4.7), estruturas rígidas ramificadas semelhantes a corais (figura 4.8), ou,
inclusivamente, estruturas reticuladas mais ou menos complexas (figura 4.9). Estas colónias
podem estar integradas por uma só capa de indivíduos ou por duas capas de zoóides unidos
pelas paredes basais.
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Figura 4.9. Colónia ereta com estrutura reticulada. [Fonte: Fotografia de Nuno Vasco]

Figura 4.10. Colónias livres de aspeto circular ou discoide. [Fonte: esquerda - Fotografia de Javier Souto; direita
- Fotografia de Andrew Ostrovsky]
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Para além destes três tipos de colónias podem existir outras formas intermédias, com colónias
parcialmente aderentes ou incrustantes e parcialmente eretas; ou ainda colónias livres, de aspeto
mais ou menos circular ou discóide (figura 4.10), que podem mover-se ou adotar determinada
posição, graças aos seus zoóides marginais providos de uma comprida seda móvel.

O zoóide
As colónias de Briozoários são constituídas por um número variável de indivíduos denominados
zoóides ou briozoóides. O extremo do zoóide mais próximo do bordo de crescimento da
colónia denomina-se distal, enquanto o extremo oposto se denomina proximal; a superfície
superior do zoóide constitui a porção frontal, enquanto que a oposta, em contacto com o
substrato, é a porção basal (figura 4.11).

Frontal

Distal

Polípido

Císdo

Basal
Proximal

Figura 4.11. Esquema geral de um Briozoário. [Fonte: Reverter-Gil et al., 2016]
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Figura 4.12. Estrutura corporal de um Briozoário (Cheilostomata). [Fonte: Adaptado de Ryland, 1970]

Cada zoóide é constituído por duas subunidades estreitamente relacionadas: o cístido e o
polípido (figuras 4.11 e 4.12).

Figura 4.13. Cístido tubular calcificado de um Ciclostomado, e respetivos pseudoporos. [Fonte: Fotografia de
Javier Souto]
M@rBis
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Figura 4.14. Cístido quitinoso com forma fusiforme de um Ctenostomado. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

O cístido é essencialmente uma caixa fechada, cuja cavidade interna constitui o celoma
corporal. O seu aspeto e consistência variam entre grupos. Nos Ciclostomados os cístidos são
tubulares e estão totalmente calcificados, apresentando, não obstante, uma série de pseudoporos (figura 4.13). Nos Ctenostomados são de natureza quitinoide e podem ser fusiformes
(figura 4.14) ou em forma de caixa. Nos Queilostomados os cístidos, normalmente em forma
de caixa, podem estar total ou parcialmente calcificados, podendo apresentar pseudoporos em
toda a sua superfície ou apenas nos bordos (figuras 4.15).
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Figura 4.15. Cístidos calcificados em forma de caixa de Queilostomados. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Figura 4.16. Orifício zoecial com o sinus no bordo proximal. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.17. Orifício zoecial e respetiva parede zoecial ou perístoma. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

O cístido está provido de um orifício zoecial, através do qual se projeta a coroa tentacular
(figuras 4.12 e 4.16). O orifício zoecial pode apresentar diferentes estruturas com elevado valor
taxonómico, como pode ser o encaixe mais ou menos marcado no bordo proximal, denominado
sinus (figura 4.16), assim como os diversos elementos de proteção externa, como o perístoma
(figura 4.17), o engrossamento da parede zoecial que rodeia uma parte ou a totalidade do
orifício, ou ainda os espinhos (figura 4.18) que rodeiam total ou parcialmente o orifício. O
bordo interno do orifício pode ser também dotado de uma projeção proximal em forma de
dentículo, a lírula (figura 4.19), ou de um par de dentículos laterais, os côndilos (figura 4.20),
nos quais se articula o opérculo.
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Figura 4.18. Espinhos a rodear o orificio zoecial. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.19. Orifício zoecial com a lírula no bordo proximal. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.20. Orifício zoecial e respetivos dentículos laterais, ou côndilos, no bordo proximal. [Fonte: Fotografia
de Javier Souto]
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Além das anteriores, outras estruturas funcionais com interesse taxonómico podem estar
presentes no cístido. O ascóporo é um orifício na parede calcificada que dá acesso ao asco,
que consiste num saco compensador (responsável pela projeção do polípido para o exterior).
A morfologia deste poro pode ser muito variável, desde um simples orifício até uma estrutura
com denticulações e forma variável (figura 4.21). A proteção interna da membrana frontal
pode estar a cargo do criptocisto, uma lâmina calcificada que delimita o espaço onde se situa
o opérculo denominado opésia. O desenvolvimento desta lâmina é muito variável, quando
está muito desenvolvida pode aparecer em áreas não calcificadas denominadas opesíolo. Ao
redor da área frontal podem aparecer espinhos com função protetora, com alta variabilidade
de formas e disposições, podendo mesmo fundir-se entre si, formando um escudo frontal.

Figura 4.21. O ascóporo, orifício na parede calcificada que dá acesso ao asco. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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O polípido (figuras 4.11 e 4.12) aloja-se no interior do cístido e é essencialmente constituído
pela coroa tentacular, pelo aparelho digestivo e por certos órgãos internos.
Os zoóides que constituem a colónia estão interligados entre si diretamente, por intermédio
de aberturas (como ocorre no caso dos Ciclostomados) ou por meio de órgãos situados nas
paredes verticais dos cístidos. Estes órgãos de comunicação podem ser poros de comunicação,
séptulas, que correspondem a estreitas áreas da parede munidas de um ou vários poros (figura
4.12), ou poros câmara ou dietelas (figura 4.22), que correspondem a pequenas câmaras
situadas na periferia dos zoóides, separadas da cavidade cistidiana por uma parede simples,
que contém poros de comunicação ou séptulas, enquanto que a sua parede externa apresenta
um poro não calcificado. Através destes órgãos de comunicação produzem-se as trocas de
produtos nutritivos.

Figura 4.22. Dietelas ou poros câmara. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Adaptações do zoóide
As colónias de Briozoários marinhos podem ser constituídas por indivíduos idênticos,
colónias homomorfas (figura 4.23), ou constituídas por indivíduos de diferentes tipos, colónias
polimórficas (figura 4.24).

Figura 4.23. Exemplos de colónias homomorfas. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Figura 4.24. Exemplos de colónias polimórficas. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]
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Figura 4.25. Tipos de aviculários. [Fonte: Fotografias de Javier Souto]

Nas colónias polimórficas podem distinguir-se dois tipos de indivíduos: uns, providos dos
elementos característicos de um zoóide, cístido e polípido, que constituem a maioria da colónia
e recebem o nome de autozoóides; outros, reduzidos praticamente apenas à estrutura do
cístido, denominados heterozoóides, que se especializam para desempenhar diversas funções.
Os aviculários são heterozoóides sésseis e pedunculados, dotados de rostro sobre o qual
se articula o opérculo, modificado numa espécie de mandíbula móvel de aspeto variável
(figura 4.25). Estes heterozoóides intervêm na defesa ativa da colónia, conseguindo através
de “bicadas” manter potenciais predadores afastados. Os vibraculários são heterozoóides
que podem considerar-se aviculários modificados, com rostro reduzido ou ausente, e com o
opérculo transformado numa comprida seda móvel, que podem intervir na defesa da colónia
ou servir para funções de limpeza da mesma, eliminando partículas que caem sobre o zoário
(figura 4.26). Tanto os aviculários como os vibraculários existem apenas nos Queilostomados.
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Figura 4.26. Exemplos de vibraculários. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Figura 4.27. Cenozoóides. [Fonte: esquerda - Fotografia de Javier Souto, direita - Reverter-Gil]
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Existe ainda um outro grupo de heterozoóides, denominados de cenozoóides (figura 4.27).
Estes podem ser zoóides tubulares, abertos exclusivamente nos extremos, presentes em zoóides
com paredes corporais perfuradas, e que são zoóides que formam estolhos sobre os quais se
situam os autozoóides, ou que fixam a colónia ao substrato. Também existem os denominados
cenozoóides intercalares ou marginais, que apresentam as suas paredes engrossadas e o polípido
mais ou menos reduzido, trazendo rigidez à colónia.
Os nanozoóides são outro tipo de heterozoóides, semelhantes aos autozoóides mas de menor
tamanho e providos de um polípido dotado de um só tentáculo, que desempenha um papel
semelhante ao dos vibraculários (figura 4.28); os espinozoóides são outro tipo de heterozoóides,
com aspeto espinhoso, que se encarregam da defesa passiva da colónia (figura 4.30).
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Figura 4.28. Nanozoóides. [Fonte: Reverter-Gil et al., 2016]
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Figura 4.29. Espinozoóides. [Fonte: Reverter-Gil et al., 2016]

4.2. ESTRATÉGIAS ALIMENTARES E NUTRIÇÃO
Os Briozoários marinhos apresentam uma coroa tentacular circular formando uma espécie
de funil ou campânula ao redor da boca; esta coroa é formada por um número variável de
tentáculos providos de três bandas de cílios longitudinais, uma frontal e duas laterais. Em
algumas espécies observou-se mesmo a coordenação entre grupos de zoóides da colónia para
criar correntes inalantes e exalantes mais fortes, que permitem alcançar uma maior quantidade
de alimento e eliminar os resíduos do metabolismo e os produtos fecais (Brusca e Brusca,
2005). O alimento dos Briozoários marinhos é essencialmente constituido por fitoplâncton
(Ruppert et al., 2004), preferencialmente sem cobertura externa, ainda que algumas espécies
providas de moela sejam capazes de triturar diatomáceas. Durante a alimentação, os cílios

M@rBis
Sistema de Informação para a Biodiversidade Marinha

59

BioMar PT - Aprender a conhecer o ambiente marinho de Portugal

laterais geram correntes de água que arrastam as partículas em suspensão diretamente para a
boca; contudo, quando alguma partícula colide diretamente com os cílios laterais, estes enviamna para a banda ciliada frontal, onde vai sendo levada até à boca (Brusca e Brusca, 2005). O
tamanho das partículas ingeridas é limitado pelo tamanho da boca e situa-se entre os 0.015 e os
0.100 milímetros (Winston, 1981).
O fitoplâncton não parece ser a única fonte de alimento dos Briozoários marinhos. As
espécies com coroas tentaculares compridas são capazes de capturar ciliados e organismos
do zooplâncton; concretamente, Bugula neritina (Linnaeus, 1758) prende as presas formando
uma espécie de jaula com a coroa tentacular e em seguida empurra-as para a boca com as
extremidades dos tentáculos (Winston, 1978). Os tentáculos podem absorver de imediato
alguns compostos orgânicos dissolvidos na água (Ruppert et al., 2004). Membranipora membranacea
(Linnaeus, 1767), e possivelmente outras espécies, é capaz de absorver substâncias orgânicas
dissolvidas provenientes do muco que é produzido pela alga sobre a qual vive (De Burgh e
Frankboner, 1978).
Os Briozoários que vivem a grandes profundidades devem ter fontes de alimentação distintas
do fitoplâncton, podendo alimentar-se de detritos e de bactérias, e mesmo absorver substâncias
dissolvidas na água.

4.3. REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Atualmente aceita-se maioritariamente que a fecundação dos briozoários é sempre cruzada, ainda
que alguns autores suportem o facto de que, em alguns casos, possa ocorrer autofecundação,
ou até mesmo fecundação interna entre indivíduos da mesma colónia (veja-se, por exemplo,
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Jones et al. (1994) e Hughes et al. (2009)).
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Figura 4.30. Gonozoóide de um Ciclostomado. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Os espermatozoides devem penetrar através do poro intertentacular ou poro supraneural,
de modo a fecundar o óvulo. Estudos recentes apontam para que a fecundação é sempre
interna, e que tem lugar nos ovários ou perto deles (Temkin, 1996).
A incubação é um processo comum nos Briozoários e pode realizar-se de formas muito diferentes.
Nos Ciclostomados a incubação é feita nos gonozoóides, que são zoóides modificados que
atuam como uma câmara incubadora (figura 4.30).
Nos Gimnolemados a incubação pode ocorrer de vários modos; pode ser interna e realizarse no interior do cístido, processo que geralmente culmina na degeneração do polípido e,
em alguns casos, este cístido pode dilatar-se, dando lugar a um gonozoóide (figura 4.31). A
incubação pode ocorrer também no interior de uma câmara incubadora especial situada na
superfície frontal do zoóide, denominada ovicelo (figura 4.32), que se desenvolve quando
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Figura 4.31. Gonozoóide de um Queilostomado. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

Figura 4.32. Ovicelos. [Fonte: Fotografia de Javier Souto]

existem óvulos maduros na cavidade do cístido. Esta última tipologia de incubação tem a
vantagem de o polípido não degenerar durante a incubação.
Depois da incubação a larva é libertada para o exterior. Segue-se um período de vida livre,
que pode durar entre semanas a meses no caso das larvas cifonautas, enquanto que é muito
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curto, mesmo de apenas poucas horas, nas larvas lecitotróficas. Após este período a larva
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entra em contacto com o substrato ao qual adere, evaginando o seu saco adesivo e sofre uma
rápida metamorfose, dando lugar à ancéstrula. A partir deste primeiro zoóide formam-se os
primeiros indivíduos da colónia por gemação.

4.4. PREDADORES
Os Briozoários podem ser predados em todas as fases do seu ciclo de vida, tanto por invertebrados,
como por vertebrados. As suas larvas planctotróficas formam parte da dieta dos Hidrozoários,
Ctenóforos, Anfípodes, Cirrípedes e Peixes. Os seus embriões, retidos nos ovicelos antes da
sua libertação para a água, podem ser atacados por alguns pequenos predadores devido ao
seu elevado conteúdo de reservas nutritivas (Lidgard, 2008b). Existe também um considerável
número de animais que atacam Briozoários recém-fixados, tanto juvenis como adultos.
Entre os predadores de Briozoários marinhos são mencionados os Tubelários, Nemátodes,
Poliquetas, Crustáceos (Decápodes, Anfípodes, Isópodes e Copépodes), Ácaros, Picnogónidos,
Moluscos (Poliplacóforos, alguns Prosobranquios e sobretudo Nudibrânquios), Equinodermes
(Equinoides, Asteroides e Ofiuroides) e Peixes (Hayward, 1985; Lidgard, 2008a, 2008b; Gordon
et al., 2009).
É evidente que os Briozoários podem fazer parte da dieta de alguns organismos carnívoros ou
omnívoros pouco seletivos, como Poliplacóforos, Equinoides e Peixes (Ligard 2008a, 2008b;
Gordon et al., 2009). No entanto, é provável que muitos Ácaros e pequenos Crustáceos que se
encontram sobre as colónias de Briozoários se alimentem, na realidade, da microflora ou dos
detritos acumulados sobre a sua superfície (Hayward, 1985; Hayward e Ryland, 1985).
Os Briozoários e os Hidrozoários constituem a principal fonte de alimento dos Picnogónicos,
ainda que a sua presença sobre as colónias de alguns Briozoários não garanta que estas façam
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parte da sua dieta. Em princípio, os Ctenostomados e os Queilostomados Anascos, com a
totalidade do corpo, ou só a superfície frontal, dos seus zoóides não calcificada, serão os mais
vulneráveis aos seus ataques.
Os predadores de Briozoários mais especializados são os Moluscos Nudibrânquios (Thomson
e Brown, 1976; Hayward e Ryland, 1999). A estrutura do aparato bucal parece determinante na
hora de escolher as presas; assim, alguns Nudibrânquios que se alimentam por sucção limitam-se
a consumir Ctenostomados e Queilostomados Anascos, que apresentam as superfícies frontais
vulneráveis (Hayward, 1985; Hayward e Ryland, 1985). No entanto, existem Nudibrânquios
que consomem Briozoários calcificados, possivelmente perfurando o opérculo para sugar o
conteúdo do zoóide, combinando assim a sucção com a perfuração por abrasão feita com
recurso à sua rádula (Ryland e Hayward, 1977), ou mesmo perfurando a parede frontal dos
zoóides (Lidgard, 2008a). A elevada calcificação dos Ciclostomados parece ser suficiente para
impedir este tipo de predadores (Hayward e Ryland, 1985).
Em geral, os Briozoários recém-fixados e as colónias jovens são mais vulneráveis aos ataques
de predadores do que as colónias adultas, geralmente de maiores dimensões (Lidgard, 2008b).
Os efeitos da predação podem ser letais ou sub-letais, em função do tamanho dos predadores
e do mecanismo de ataque. Os de maiores dimensões podem destruir numerosos zoóides,
ou mesmo a colónia inteira, enquanto os pequenos predadores provocam geralmente danos
menores em um ou poucos zoóides, que são suscetíveis de serem recuperados por regeneração
(Berning, 2008; Lidgard, 2008a).
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4.5. HABITAT E MODOS DE VIDA
Os Briozoários marinhos estão presentes em todos os mares do mundo, desde as águas polares
até à zona equatorial, encontrando-se a qualquer profundidade, desde a zona intertidal, até às
profundidades abissais. A maioria são organismos sésseis, que vivem fixos a substratos muito
diversos. O mais frequente é aparecerem sobre substratos naturais, como algas, pedras ou
conchas de Moluscos (tanto de organismos vivos como restos de conchas), e também sobre
substratos artificiais de diferentes tipos, como plásticos, vidro ou betão. Algumas espécies
podem encontrar-se sobre substratos flutuantes, como diversas algas ou madeira. Um número
reduzido de espécies são capazes de viver sobre fundos móveis, utilizando diversas estratégias
para se manterem unidos aos grãos de areia e a pequenos pedaços de concha que formam o
substrato.
Um pequeno número de espécies apresentam colónias de vida livre (por exemplo, Cupuladria
spp., Discoporella spp., Setosella folini Jullien, 1883). Estas espécies não têm realmente capacidade
de locomoção, sendo apenas arrastadas pelas correntes sobre os fundos marinhos.
Algumas espécies de Ctenostomados, pertencentes às famílias Terebriporidae, Spathiporidae
e Penetrantiidae, são capazes de perfurar conchas de Moluscos, onde cada zoóide vive numa
pequena cavidade, unida às outras através túbulos muito finos.
Por fim, algumas espécies podem estabelecer uma relação simbiótica com caranguejos eremita,
crescendo sobre as conchas que estes ocupam, chegando mesmo a formar grande parte
do habitáculo do Crustáceo, do qual a concha pode constituir apenas uma pequena porção
(Gordon et al., 2009).
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5. CLASSIFICAÇÃO E TAXONOMIA

O filo Bryozoa é tradicionalmente dividido em três classes: Phylactolaemata, Stenolaemata e
Gymnolaemata (veja-se, por exemplo, Ryland (1970), Hayward e Ryland (1985, 1998, 1999),
Gordon et al. (2009)) (Figura 5.1). A classificação taxonómica destes organismos é ainda alvo de
muitas alterações, com alguns grupos e famílias pouco definidos. Isto faz com não exista uma
classificação bem definida para este grupo de organismos.
A classe Phylactolaemata inclui Briozoários de água doce, compostos por zoóides mais
ou menos cilíndricos, com paredes corporais não mineralizadas, compostas por um material
gelatinoso proteico, que carecem de opérculo. Destaca-se também a sua coroa tentacular, que
apresenta geralmente um contorno em ferradura, contrastando com a coroa tentacular de
forma circular presente nos restantes organismos deste filo. Nesta classe, as espécies apresentam
apenas um único tipo de zoóides, os autozoóides. Considera-se este grupo de Briozoários o
mais antigo, embora apresentem algumas características morfológias e biológicas comuns a
outros grupos. Não existe registo fóssil destas, não sendo clara a sua relação com os taxa
marinhos.
A classe Stenolaemata inclui Briozoários exclusivamente marinhos e originários do Ordovício,
cujos zoóides são cilíndricos, totalmente calcificados, e cujas colónias apresentam polimorfismo
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Figura 5.1 – Taxonomica e Classificação do Filo Briozoa. “( )” Número de espécies incluídas no Taxon
(Worms, 2016).

limitado. Esta classe incluí uma só ordem com representantes vivos, a ordem Ciclostomata. As
espécies desta ordem formam colónias incrustantes ou eretas, com autozoóides normalmente
compridos, algumas possuindo diafragmas e outras estruturas na base. As paredes corporais
calcificadas encontram-se fundidas aos zoóides adjacentes. A expulsão do lofóforo está
dependente da deformação muscular do saco membranoso e não da parede corporal.
A classe Gymnolaemata inclui Briozoários maioritariamente marinhos, que apresentam
zoóides cilíndricos, fusiformes, achatados ou com um aspeto de “caixa”, com as paredes total
ou parcialmente calcificadas, e as colónias podem assumir um elevado grau de polimorfismo. A
musculatura intrínseca da parede corporal encontra-se ausente nesta classe. Tradicionalmente,
esta classe encontra-se dividida em duas ordens: Ctenostomata, onde se encontram
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Gimnolemados com zoóides não calcificados, membranosos, gelatinosos e quitinosos. O
orifício que é terminal não apresenta opérculo e o polimorfismo é escasso. Forma colónias
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stolonadas ou compactas. Os heterozoóides estão ausentes nesta ordem; e Cheilostomata,
onde se reúnem Gimnolemados com zoóides com maior ou menor grau de calcificação,
embora possam ser flexíveis ou rígidos, opérculo presente e polimorfismo evidente em
algumas espécies. As subordens desta ordem são distinguidas pela calcificação frontal e pelo
mecanismo de expulsão do lofóforo. Podem apresentar aviculárias e/ou vibraculárias. Os ovos
são geralmente incubados num ovícelo.
A maioria destes grupos aparece no registo fóssil a partir do Ordovício. Os Ciclostomata
dominaram a fauna do Paleozoico, embora os Ctenotomata também estivessem presentes. Os
Cheilostomata são a ordem dominante hoje em dia, sendo originários do Jurássico superior,
representando o grupo de Briozoários mais recente.
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6. CARACTERÍSTICAS DOS BRIOZOÁRIOS NIS
6.1. PRINCIPAIS IMPACTOS ECOLÓGICOS E ECONÓMICOS
Para além do seu evidente interesse do ponto de vista faunístico e ecológico, os Briozoários
podem ter uma relevante importância do ponto de vista económico, quer pelos problemas e
perdas que podem ocasionar, quer pelos benefícios que podem trazer.
Tanto os Briozoários marinhos como os de água doce podem causar problemas ao
desenvolverem-se sobre estruturas artificiais submergidas, já que muitas espécies fazem parte
das comunidades de fouling, sendo o fouling uma das vias de maior importância para a introdução
de espécies invasoras. Além disso, provoca avultadas perdas devido à corrosão das placas
dos cascos, assim como a perda de velocidade e o aumento do consumo de combustível. Os
Briozoários também podem aderir a superfícies de animais destinados ao consumo humano,
como Moluscos ou Crustáceos, que são depois criados longe dos seus locais de origem, o que
facilita a sua rápida dispersão.
Detetaram-se problemas de saúde associados a algumas espécies de Ctenostomados do género
Alcyonidium, a dermatite de contacto, que afeta normalmente pescadores e trabalhadores
portuários. Este eczema foi descrito como uma doença chamada “Dogger-Bank itch” (veja-se
(Bonnevie, 1948)) que afetava pescadores da região do Mar do Norte, e que foi atribuída ao
contacto com colónias de Alcyonidium hirsutum (Fleming, 1828). Posteriormente, comprovou-
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se que esta dermatite não afetava apenas pescadores desta zona, mas também pescadores e
trabalhadores portuários da costa inglesa e da costa atlântica francesa (Pathmanaban et al.,
2005). Foram também mencionados casos pontuais de dermatites de contacto atribuídas a
outros Briozoários, como Electra pilosa (Linnaeus, 1767) ou Flustra foliacea (Linnaeus, 1758)
(Jeanmougin et al., 1987).
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7. MÉTODOS DE ESTUDO DE BRIOZOÁRIOS
7.1. RECOLHA
A recolha de exemplares de Briozoários pode realizar-se com recurso a diversas tipologias de
amostragem, dependendo de as recolhas se fazerem na zona intertidal ou na zona infralitoral;
nesta última, os métodos utilizados dependem da profundidade.

Amostragens intertidais
A recolha de material na zona intertidal pode realizar-se aproveitando as baixa-mares mais
pronunciadas. Com alguma experiência é fácil detetar a presença de colónias de Briozoários
à vista desarmada, ou recorrendo a uma lupa de mão. Neste caso, recolhem-se diretamente
os substratos, como pedras, restos de conchas, animais, substratos artificiais, etc., sobre os
quais se observa a presença de colónias. Para isto, utilizam-se os utensílios próprios para este
tipo de recolhas, como navalhas, raspadores, pinças, assim como um martelo de geólogo para
fragmentar os grandes blocos sobre os quais assentam as espécies incrustantes, e que, devido ao
seu tamanho, não possam ser transportados para o laboratório. Regra geral, não é conveniente
separar as colónias do seu substrato, para não as danificar e poder precisar corretamente os
dados relativos ao habitat das espécies. De qualquer modo, em alguns casos é necessário recorrer
à raspagem de superfícies pouco acessíveis.
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Devido às suas dimensões reduzidas, muitas espécies de Briozoários passariam despercebidas
numa inspeção visual, pelo que, se a recolha direta fosse o único método utilizado, as observações
estariam incompletas, limitando-se à recolha de colónias de dimensões consideráveis, ou de
cores chamativas, que tornam possível a sua localização. Por isso, é necessário completar as
amostragens em cada localização com a recolha de substratos preferenciais, isto é, daqueles
substratos, como algas, pedras, conchas, etc., aparentemente desprovidos de Briozoários, e
cuja presença apenas possa ser posta em evidência com o auxílio de uma lupa binocular. Desta
forma, é possível recolher espécies inconspícuas, assim como ancéstrulas e exemplares de
juvenis.

Amostragens infralitorais
Para a recolha de amostras na zona de infralitoral podem utilizar-se dois métodos diferentes.
A pouca profundidade pode recolher-se exemplares mediante imersões com escafandro
autónomo. A metodologia utilizada é similar à utilizada nas recolhas intertidais, com recolhas
diretas das colónias detetáveis à vista desarmada, complementadas com a recolha de substratos
preferenciais. Em zonas infralitorais que apresentam fundos móveis (areia, vasa, cascalho, etc.),
ou em zonas onde as profundidades não permitem a utilização de escafandro autónomo, a
recolha pode efetuar-se de forma indireta utilizando dragas bentónicas de atuação horizontal,
do tipo “Retangular de Naturalista” ou “Rallier du Baty”, arrastadas através de uma embarcação
a motor. Neste caso, devido à grande quantidade de material recolhido, deve-se proceder a uma
separação prévia a bordo, lavando à pressão o sedimento com água do mar numa torre de
crivos com malhas consecutivamente mais finas (tamanho das malhas decrescente).
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7.2 CONSERVAÇÃO
Tradicionalmente, os exemplares de Briozoários fixavam-se em formol salino a 4%. Este
método resulta na conservação dos Ctenostomados, cujas características da anatomia interna são
importantes para a sua identificação. Por isto mesmo, é necessário o uso prévio de anestésicos,
sendo o mais utilizado o mentol. Os Briozoários calcificados conservam-se em álcool etílico
neutro a 70° ou, diretamente, secos. No entanto, cada vez mais se usa a fixação dos exemplares,
calcificados ou não, em álcool puro para possibilitar o uso de técnicas de análise genética.
Há que ter em conta também que os exemplares calcificados conservados a seco podem
sofrer da chamada “Doença de Byne” (Bynesian decay na literatura anglo-saxónica) que consiste
numa forma de eflorescência de sais produzida pela reação química de vapores ácidos com
as superfícies básicas dos esqueletos calcários e que provoca a deterioração das amostras.
Estes vapores podem ser gerados por recipientes nos quais se conservam os exemplares, caso
contenham madeira ou derivados celulósicos (papel, cartão), algodão, ou mesmo plásticos,
como PVC ou poliuretanos. De modo a evitar estes danos, as amostras devem ser lavadas com
água doce para eliminar o sal, secadas e conservadas em materiais como metal, poliéster ou
papel sem ácidos.

7.3 TÉCNICAS DE ESTUDO
A observação do material é feita utilizando-se uma lupa binocular ou um microscópio ótico.
No caso concreto dos Briozoários calcificados, atualmente, uma identificação específica fiável é
apenas possível através de um microscópio eletrónico de varrimento. A determinação específica
dos Briozoários baseia-se em grande parte no estudo da colónia, da morfologia e da estrutura
dos cístidos.
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Em alguns grupos de Briozoários Ctenostomados, apesar das características enunciadas
anteriormente serem de grande importância, a identificação específica assenta fundamentalmente
em caracteres da sua anatomia interna, tais como o número de tentáculos, aspeto da coroa
tentacular quando estendida, as proporções relativas das distintas regiões do polípido, ou a
presença ou ausência de moela.
Quando as colónias de Briozoários calcificados são estudadas ao microscópio eletrónico é
necessário eliminar toda a matéria orgânica, utilizando-se para isso o hipoclorito de sódio a
5%. O tempo de atuação desta solução depende do tamanho da amostra e do seu grau de
calcificação, já que, se a imersão for demasiado prolongada, corre-se o risco de a destruir.
Uma vez limpa, a amostra deve ser aclarada com bastante água, deixando-se depois secar
diretamente ao ar ou numa estufa a baixa temperatura. As amostras também podem ser limpas
com ultrassons, introduzindo-as num tubo com álcool, o que facilita a sua secagem posterior.
Em qualquer dos casos, deve preparar-se apenas uma parte do material disponível, uma vez que
ao eliminar-se a matéria orgânica das amostras, eliminam-se também todas as características da
anatomia interna, e se desprendem os opérculos e as mandíbulas dos aviculários.
Para se poder realizar estudos relacionados com o crescimento e desenvolvimento das colónias,
para estudos sobre o desenvolvimento larvar, para estudos relacionados com alterações no
desenvolvimento esquelético, ou sobre relações ecológicas com outras espécies, muitas vezes é
necessário manter em cultura, ou transplantar, as colónias de Briozoários.
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8. USO COMERCIAL DOS BRIOZOÁRIOS
Os Briozoários também podem ter utilidade para o ser humano, sobretudo como produtores
de diversas substâncias (alcaloides e outros metabolitos secundários) que apresentam uma
grande variedade de atividade biológica, incluindo efeitos anti-tumorais, anti-fúngicos, antiVIH, antifouling e bactericidas (Heindl et al., 2010; Sima e Vetvicka, 2011).
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9. A REALIDADE DOS BRIOZOÁRIOS EM
PORTUGAL
Para encontrar a primeira citação de Briozoários em águas portuguesas é necessário recuar
até 1873, aos resultados das campanhas a bordo do H.M.S Challenger, nas quais se recolheu a
espécie Kinetoskias cyathus a 3000 metros de profundidade a sul do Cabo de São Vicente. Este
espécimen encontra-se atualmente conservado no Natural History Museum de Londres.
Alguns anos depois, as campanhas francesas a bordo do Travailleur e, pouco depois, do Talisman
recolheram amostras de Briozoários nas águas portuguesas, percorrendo a costa de norte a
sul. Os resultados destas campanhas foram publicados em diferentes trabalhos (Jullien, 1882;
Calvet, 1906 e 1907).
Todos os dados anteriores correspondem a citações de espécies de profundidade, mas desde
inicio até meados do século XX é de destacar o trabalho do naturalista português Augusto
Nobre (1903a, 1903b, 1904), que recolheu e publicou dados sobre espécies de Briozoários
costeiros. Nobre (1937, 1942) continuou a adicionar dados e a fazer importantes contribuições
para o conhecimento da fauna portuguesa em geral, e dos Briozoários em particular. Parte dos
seus trabalhos foram compilados poucos anos depois por Manuel Rosas (1944).
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Nos finais do século sucederam-se diferentes campanhas francesas para estudar a costa Ibérica,
tanto a norte e oeste (campanhas a bordo da Thalassa), como a sul (campanhas a bordo da Balgin).
Ao mesmo tempo, Saldanha (1974, 1980) fez importantes contribuições para o conhecimento
dos Briozoários costeiros, ainda que apenas de um pequeno número de locais.
Já ao longo dos últimos 20 anos, vários autores têm vindo a incrementar o conhecimento dos
Briozoários em águas portuguesas com os seus estudos (Reverter-Gil & Fernández-Pulpeiro,
1999; Boury-Esnault et al. 2001; Marchini et al. 2007, Souto et al. 2010, 2011, 2014, 2015; Souto
2011). Recentemente, Reverter-Gil et al. (2014) publicaram um inventário com a compilação
completa dos Briozoários da costa continental portuguesa.
Atualmente conhecem-se nesta costa um total de 237 espécies de Briozoários, ainda que se
estime que estas representem apenas 70% das espécies que na verdade existem em águas
portuguesas (Reverter-Gil et al. 2014).
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ANEXO - Fichas de Espécies
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Verso

Taxonomia

Nome Científico (Autor)

Familia

CLASSE

Familia

Frente
CLASSE

Ecologia
Habitat: Habitat preferencial da espécie (profundidade, tipo de substrato)
Impacto: Principais e prováveis impactos ecológicos e económicos causados pela
espécie.

Nome Comum:
Classificação Taxonómica:

Fotografia da
espécie

Filo
Classe

Potencial Invasor: Características da espécie que promovem o sucesso da
introdução/invasão.
Vias de introdução: Vectores de introdução conhecidos para a espécie.

Ordem
Familia

Origem e distribuição: Região de onde a espécie é nativa e a sua distribuição.

Género

Estado em Portugal: Estado de colonização da espécie em Portugal.
Uso comercial: Usos comerciais, tradicionais ou científicos para a espécie.

Caracterização
Breve Descrição: Principais características morfológicas da espécie
- Tamanho
- Coloração

Registos NIS

Características Distintivas: Características específicas e diagnosticantes da
espécie
Possíveis confusões: Espécies com os quais poderá ser confundida.
Registos bibliográficos
M@rBis/BioMar PT
Distribuição provável

0

50

100 km

Espécies de briozoários incluídas no manual:
Presentes em Portugal

Não presente em Portugal

Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822)

Arbopercula tenella (Hincks, 1880)

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)

Acanthodesia perambulata Louis & Menon, 2009

Bugulina fulva (Ryland, 1960)

Watersipora arcuata Banta, 1969

Bugulina stolonifera (Ryland, 1960)

Schizoporella japonica Ortmann, 1890

Crisularia plumosa (Pallas, 1766)

Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000

Tricellaria inopinata d’Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985
Reptadeonella violacea (Johnston, 1847)
Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1852)
Celleporaria brunnea (Hincks, 1884)
Schizoporella errata (Waters, 1878)
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Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Ctenostomatida
Vesiculariidae
Amathia

Allman, 1856
Busk, 1852
Hincks, 1880
Lamoutoux, 1812

©Javier Souto

Breve Descrição: Colónia ereta, muito ramificada, que forma grandes penachos até 1m de comprimento e 2mm de espessura,
de coloração transparente-esbranquiçada e acastanhada de aspeto gelatinoso. A colónia é formada por estolhos divididos
em secções de vários centímetros que formam entre uma a quatro ramificações. Sobre o estolho situam-se o autozoóides,
de forma ovoide, mais ou menos alongados, 0.40 a 0.60mm de comprimento por 0.17 a 0.23mm de largura. Estes zoóides
estão dispostos em grupos apertados irregularmente em duas séries paralelas que descrevem uma hélice ao redor do
estolho. Os embriões são incubados no interior dos zoóides.

Características Distintivas:
•
•
•

Não calcificado e com ramificação irregular;
8 tentáculos nos zoóides;
A colónia assemelha-se a esparguete.
© Reverter-Gil et al. (2016)

Possíveis confusões: Inconfundível com outras espécies de Briozoários. Em alguns casos pode ser confundida com uma
alga devido ao seu tamanho e morfologia filamentosa (Fernandéz-Pulpeiro et al. 2002).

Vesiculariidae

GYMNOLAEMATA

Vesiculariidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, conchas, destroços, portos, algas e até mesmo a outros
briozoários);
Espécie eurialina.

Impacto: Esta espécie forma grandes penachos que impedem a fixação de espécies nativas, cobrindo grandes áreas de
substrato incluindo explorações de aquacultura onde pode gerar alguns impactos. Para além disto, estão ainda descritos
problemas de entupimento dos canais de entrada de água nas embarcações.
Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•
•

Rápido ciclo de vida e fixação da larva após metamorfose (menos de 1 dia);
Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Espécie eurialina;
Grande capacidade de biofouling;
Reprodução sexuada e assexuada;
Hemafrodita;
Possivel dispersão para longas distâncias em substratos flutuantes.

Vias de Introdução: Espécie introduzida através de fouling de cascos de navios e
possivelmente através das águas de lastro, assim como associada a atividades
de aquacultura.
Origem e Distribuição: A origem desta espécie é desconhecida, ainda que hoje
em dia se pense que pode ser originária da região das Caraíbas. Foi descrita
originalmente no Mediterrâneo, mas crê-se que tenha sido previamente
introduzida aqui. Esta espécie foi observada pela primeira vez na Península
Ibérica em 1803 na costa da Andaluzia. Em Portugal foi encontrada nas
Berlengas (1937) e em Faro (1942). Hoje é possível observar esta espécie
por toda a costa mediterrânica e parece ser comum no Sul de Portugal. A
Norte já foi registada a sua presença na costa da Galiza e em Santander,
fazendo com que seja provável a sua presença ou expansão ao longo
de toda a costa Portuguesa.
Estado em Portugal: Desconhecido em Portugal Continental. Estabelecida
nos Açores e Madeira.
Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Bugula neritina (Linnaeus, 1758)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

©Ana Castanheira

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Bugulidae
Bugula

Allman, 1856
Busk, 1852
Gray, 1848
Oken, 1815

©Ana Castanheira

Breve Descrição: Colónia ereta, muito ramificada, que forma grandes aglomerados que podem chegar aos 10cm de altura.
A coloração varia entre o castanho-avermelhado e o violeta. As ramificações são bisseriadas com zoóides retangulares que
possuem paredes frontais quase totalmente membranosas. Os autozoóides não apresentam espinhos, no entanto possuem
as margens distais bem marcadas, especialmente no ângulo distal externo, que por vez pode projetar-se em forma de
um ponta curta. Não apresentam aviculárias, os ovicélos são globulares e mantêm-se unidas ao zoóide materno por um
pedúnculo numa posição obliqua.

Características Distintivas:
•
•
•

Colónias fléxiveis e espessas;
Coloração castanha arroxeada;
Zoóides brancos e globulares.

Possíveis Confusões: A sua coloração assim como a ausência
de espinhos e aviculárias fazem com que esta espécie
dificilmente seja confundida com outras do mesmo género.
No entanto, é recomendável observar estas características
à lupa de modo a confirmar a identificação.
©Javier Souto

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Habitat: As colónias desta espécie são geralmente encontrados em portos e baías, entre a zona intertidal e os 5 metros
de profundidade, fixos a qualquer substrato duro. Colonizam substratos artificiais, preferindo superfícies irregulares e de
material orgânico para se fixarem. Presentes em regiões eurialinas e polialinas.

Impacto: Esta espécie cresce principalmente em portos, podendo alcançar grandes abundâncias. É capaz de crescer
sobre praticamente qualquer estrutura submergida, desde pilares até cascos de embarcações. Para além disto, é ainda
capaz de crescer no interior das tubagens para captação de água e camaras de condensação.

Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•
•

Rápido ciclo de vida;
Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Grande capacidade de biofouling;
Reprodução sexuada e assexuada;
Hemafrodita;
Pensa-se que toleraram altos níveis de poluição (incluindo cobre), aumentando o seu potencial de fouling;
Possivel dispersão para longas distâncias em substratos flutuantes.

Vias de Introdução: Espécie introduzida principalmente através de fouling de cascos de embarcações, ou de águas de
lastro. Também foi detetada a sua presença sobre espécies produzidas em aquacultura.

Origem e Distribuição: Esta espécie está amplamente distribuída em águas
temperadas e subtropicais. Recentemente foram detetados três haplotipos
diferentes, podendo-se assim falar de um complexo de espécies. Duas delas
possuem um grande potencial invasor e são muito cosmopolitas. A origem desta
espécie é ainda desconhecida, mas os últimos estudos indicam que a espécie
detetada até agora no Atlântico poderá ter origem no Nordeste do Pacífico ou
no Atlântico Sudoeste (Brasil). Foi observada a elevada resistência desta espécie
à poluição e contaminação.

Estado em Portugal: Estabelecida.

Uso Comercial: Neste momento, estuda-se a utilidade de produtos
naturais com aplicações médicas denominados Briostatinas, encontrados
nalgumas linhagens, e produzidos pela protobacteria Candidatus Endobugula
sertula, que vive associada à B. neritina.
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Bugulina fulva (Ryland, 1960)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género
© Hans De Blauwe

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Bugulidae
Bugulina

Allman, 1856
Busk, 1852
Gray, 1848
Oken, 1815

© Hans De Blauwe

Breve Descrição: Colónias eretas densas, formando aglomerados mais ou menos densos, mas não espiraladas de coloração
amarela-acastanhada, alcançando os 5cm de altura. As ramificações são bisseriadas, convertendo-se em quadrisseriadas
perto das dicotomias. Os autozoóides são retangulares ou ligeiramente mais estreitos na porção proximal, com a membrana
frontal ocupando quase toda a superfície. Possuí 3 espinhos na margem distal exterior, reduzindo-se a apenas 2 nos zoóides
com ovicélos; e 2 espinhos na margem distal interna. A aviculária encontra-se fixa à parede lateral à altura da metade distal
da área membranosa da região frontal. As aviculárias presentes sobre os zoóides externos têm grandes dimensões, sendo
mais pequenas nos zoóides mais interiores perto das dicotomias. As aviculárias são globulares com a ponta distal curvada
para baixo. O ovicélo é subglobular.

Características Distintivas:
•
•
•
•

Coloração amarela-acastanhada;
Ramificações biseriais e quadriseriais;
Aviculária agarrados aos zoóides;
13 tentáculos no lofóforo.

Possíveis confusões: É facilmente confundível com colónias pouco
desenvolvidas de Bugulina calathus e Bugulina flabellata, das quais se
pode diferenciar através da presença de ramificações bisseriadas, uma
vez que as anteriores possuem ambas ramificações multisseriadas.
Além disto, B. calathus apresenta grandes aviculárias nos zoóides
externos, e B. flabellata apresenta normalmente os espinhos muito
desenvolvidos.

© Javier Souto

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Baixo intertidal / Subtidal
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, portos e marinas, macoroalgas e outros briozoários).
Espécie eurialina

Impacto: Esta espécie é muito comum em zonas portuárias, ainda que a sua densidade não chegue a ser muito grande.
Até agora não estão descritos impactos associados a esta espécie.
Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•
•

Rápido ciclo de vida;
Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Grande capacidade de biofouling;
Reprodução sexuada e assexuada;
Hemafrodita;
Pensa-se que toleraram altos níveis de poluição (incluindo cobre), aumentando o seu potencial de fouling;
Possivel dispersão para longas distâncias em substratos flutuantes.

Vias de Introdução: A introdução desta espécie foi provavelmente causa pela navegação marítima, através de fouling dos
cascos das embarcações.
Origem e Distribuição: A espécie foi descrita nas Ilhas Britânicas, mas é
considerada uma espécie introduzida na Europa. A sua origem é ainda
desconhecida, aparecendo distribuída ao longo de regiões de águas temperadas.
Foi já encontrada no Mediterrâneo Ocidental e no Adriático. Conhece-se hoje
que no Atlântico Este esta espécie se pode encontrar de Angola à Bélgica e no
Atlântico Oeste de Maine até ao Brasil.
Estado em Portugal: Estabelecida.
Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta
espécie.
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Bugulina stolonifera (Ryland, 1960)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

© Hans De Blauwe

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Bugulidae
Bugulina

Allman, 1856
Busk, 1852
Gray, 1848
Gray, 1848

© Hans De Blauwe

Breve Descrição: Colónia ereta que forma grandes aglomerados, sem desenvolvimento espiralado, de coloração cinzento
brilhante. As ramificações são bisseriadas e o número de zoóides não aumenta nas zonas de bifurcação. Os autozoóides são
alongados, estreitando na direção da região proximal. Apenas um terço da área frontal é membranosa. Presentes 2 espinhos
no ângulo distal externo e apenas 1 na parte interna da margem distal. Nalgumas partes da colónia os espinhos são muito
reduzidos, formando unicamente uma pequena protuberância. A aviculária é globular de rostro curto dobrado para baixo.
Estas aviculárias estão unidas à parede lateral, mesmo por baixo do espinho da margem externa. O ovicélo é globular e bem
desenvolvido com a parede lateral e uma pequena porção da frontal do ectoecium calcificado.
Características Distintivas:
•
•
•

Tipicamente com 3 a 5 stolons (ramificações) que saiem da
ancestrula;
As extremidades das ramificações apresentam um pequeno
crescimento espiralado;
Os zoóides têm 13 ou 14 tentáculos no lofóforo.

Possíveis Confusões: Esta espécie é confundida com colónias
pouco desenvolvidas de Crisularia plumosa, no entanto, em colónias
bem desenvolvidas são fáceis de distinguir à vista desarmada,
principalmente devido ao desenvolvimento em espiral presente em
C. plumosa. É ainda possível distingui-las pois C. plumosa apresenta
espinhos mais reduzidos e as aviculárias têm morfologia diferente.

©Javier Souto

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Intertidal até subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, portos e marinas, conchas e macroalgas);
Capaz de crescer em condições de stress (baixo nível de oxigénio, baixo conteúdo orgânico).

Impacto: Não existem registos de qualquer impacto causado por esta espécie. A sua facilidade de se fixar a estruturas
artificiais recém-submergidas faz com que esta espécie tenha impactos devido ao fouling (como a limpeza de portos,
marinas e cascos de embarcações).
Potencial Invasor:
•
•
•
•

Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Espécie eurialina e eutérmica;
Alta capacidade de fixação (fouling);
Alta tolerância a condições ambientais desfavoráveis (temperatura, salinidade, oxigénio, material orgânico).

Vias de Introdução: A sua presença em habitats portuários e a sua facilidade para se fixar sobre estruturas artificiais
fazem crer que a sua introdução foi feita através de fouling de cascos de embarcações.
Origem e Distribuição: Esta espécie foi associada principalmente a zonas
portuárias, sendo muito abundante sobre estruturas artificiais como os cascos das
embarcações e pontões. Comprovou-se que cresce rapidamente em estruturas
submergidas e que é uma das espécies pioneiras na colonização deste tipo de
estruturas. Atualmente encontra-se distribuída ao longo de toda a costa europeia,
tanto no Atlântico como no Mediterrâneo, tendo sido já registada a sua presença na
Austrália e Nova Zelândia. Está comprovado que esta espécie tem alta capacidade
de suportar baixas salinidades e áreas com elevados níveis de poluição e
contaminação (Occhipinti Ambrogi 1985).
Estado em Portugal: Desconhecido.
Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Crisularia plumosa (Pallas, 1766)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Bugulidae
Crisularia

Allman, 1856
Busk, 1852
Gray, 1848
Gray, 1848

© Ana Castanheira

Breve Descrição: Colónia geralmente composta por vários aglomerados que crescem até aos 8cm de altura, com aspeto
leve e de coloração amarelo-alaranjado. As ramificações estão dispostas em forma de espiral e são bisseriadas. Autozoóides
de aspeto alongado estreitando na direção proximal. Cerca de ¾ da área frontal é membranosa. Possuí um espinho não
articulado, disposto na margem distal externa dos autozoóides, e ausente na margem distal interior. As aviculárias são
de tamanho muito reduzido e o seu comprimento é menor que a largura do autozoóide. A aviculária encontra-se unida
à margem externa da membrana frontal, aproximadamente a meio do comprimento do autozoóide. O ovicélo é globular
quando apresenta embriões e de coloração amarela.

Características Distintivas:
•

Mais de três quartos da superfície frontal está coberta por uma estrutra membranosa.

Possíveis Confusões: Esta espécie pode ser ocasionalmente confundida com B. stolonifera, mas pode ser distinguida pelo seu
desenvolvimento em espiral nas colónias bem desenvolvidas.

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Bugulidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Intertidal até subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, portos e marinas e conchas);
Frequentemente encontrada em zonas de grande turbidez e com suspensão de areia (elevado hidrodinamismo).

Impacto: Não foram descritos nenhuns impactos específicos para esta espécie. Os impactos que pode causar estão associados ao seu processo de fouling.

Potencial Invasor:
•
•

Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Capacidade de biofouling.

Vias de Introdução: A introdução desta espécie está possivelmente ligada ao fouling de cascos de embarcações.

Origem e Distribuição: Esta espécie foi descrita como comum em zonas portuárias ocupando pontões e cascos de
embarcações (Ryland 1960, Ryland et al. 2012). Deveria de ser considerada como
uma espécie criptogénica. Atualmente esta espécie distribui-se ao longo da costa
Atlântica europeia, da Noruega à Ilha da Madeira e Mediterrâneo.

Estado em Portugal: Desconhecido.

Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Tricellaria inopinata d’Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:

© Filipe Henriques

Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Candidae
Tricellaria

Allman, 1856
Busk, 1852
d’Orbigny, 1851
Fleming, 1828

© Pedro Moreira

Breve Descrição: Colónia de porte arbustivo, articulada de coloração branca, com ramificações dicotómicas, que cresce
até aos 4cm de altura. Os entrenós são bisseriados, compostos por 5 a 11 autozoóides dispostos de forma alternada e
separados por juntas articuladas de coloração castanho claro. Os autozoóides são alongados e estreitos na base, alargando
na direção distal. A área membranosa ocupa metade da sua área frontal. Na margem distal externa existem normalmente três
espinhos, sendo que o que ocupa a posição mais proximal pode ser bifurcado. Na margem interior possuem normalmente
dois espinhos e um scutum de contorno muito variável (bifurcado, trifurcado, reniforme, palmiforme,…). Na bifurcação das
ramificações aparece sempre um zoóide axial que apresenta um ou dois espinhos muito desenvolvidos. Apresenta aviculárias
laterais de tamanho muito variável, com mandíbula triangular e quase constantemente, apesar de que podem estar ausentes
nalguns zoóides. Os ovicélos são globulares e munidos de um número variável de poros dispersos na sua superfície frontal.

Características Distintivas:
•
•

Apresenta 2 fileiras de autozoóides;
Apresenta 1 zoóide nos internódulos.

Possíveis confusões: Esta espécie pode ser confundida com espécies do género
Scrupocellaria (sensu lato) com quem compartilha muitas vezes o habitat. Para
distingui-las é necessário observar a ausência de vibraculárias nos exemplares de
T. inopinata, e para isto é necessário observar as colónias à lupa.

© Javier Souto

Candidae

GYMNOLAEMATA

Candidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•
•

Subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, conchas, portos e marinas, recifes de ostras);
Prefere habitats abrigados;
Espécie euritérmica.

Impacto: Espécie de grande importância da comunidade fouling, onde pode alcançar densidades muito elevadas.
Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•
•

Rápido ciclo de vida;
Reprodução sexuada e assexuada;
Hemafrodita;
Rápido ciclo de vida e fixação da larva após metamorfose (menos de 1 dia);
Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Espécie euritérmica;
Grande capacidade de biofouling.

Vias de Introdução: Esta espécie foi introduzida através do fouling de cascos de embarcações, assim como associada a
organismos transportados para explorações de aquacultura.
Origem e Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente da Lagoa de
Veneza em 1985, e determinou-se que seria proveniente do oceano Pacífico.
Rapidamente se estendeu por toda a costa europeia e Mediterrâneo. Atualmente
é possível encontra-la em portos e baías mais ou menos protegidas, sobre
substratos duros naturais ou artificiais (algas, boias, plásticos, etc.).
Estado em Portugal: Estabelecida.
Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta
espécie.
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Reptadeonella violacea (Johnston, 1847)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Adeonidae
Reptadeonella

Allman, 1856
Busk, 1852
Busk, 1884
Busk, 1884

© Filipe Henriques

Breve Descrição: Colónia incrustante, frequentemente de grande tamanho, de coloração púrpura escuro, podendo chegar
mesmo a ser praticamente pretas. Os autozoóides são hexagonais, mais compridos que largos, com a parede frontal plana
ou ligeiramente concava, onde existe uma depressão central mais ou menos acentuada. A parede frontal é ligeiramente
rugosa, com poros marginais abundantes e com um espiramen circular situado na depressão central. O orifício é semicircular
rodeado por um perístoma curto. Possuem uma pequena aviculária triangular situada próxima do bordo proximal do orifício
primário com a mandíbula orientada distalmente, ou em algumas ocasiões diagonal ou mesmo transversal. Apresenta
gonozoóides mais largos que os autozoóides, com o espiramen mais tubular e a aviculária geralmente está ausente.

Possíveis Confusões: A cor escura das colónias e a existência do
espiramen e da aviculária suboral fazem com que esta espécie seja
facilmente distinguida à vista desarmada ou com a ajuda de uma lupa
de mão.

© Javier Souto

Adeonidae

GYMNOLAEMATA

Adeonidae

GYMNOLAEMATA

Habitat: Estende-se sobre substratos duros como rochas e conchas.
Impacto: Não foi descrito nenhum impacto específico para esta espécie. Cresce abundantemente sobre conchas e ocupa
grandes áreas de superfície.
Potencial Invasor: Pode cubrir grandes áreas. Grande facilidade para crescer sobre qualquer substrato duro.
Vias de Introdução: Não se conhecem exatamente as vias de dispersão, mas apresenta uma grande facilidade a crescer
em qualquer tipo de substrato, ainda que tenha sido encontrada predominantemente sobre substratos duros.
Origem e Distribuição: Pode ser considerada uma espécie criptogénica, cuja origem e a situação atual são desconhecidas.
Encontra-se amplamente distribuída por todos os mares, em zonas de baías e portos, podendo alcançar elevadas
abundancias e ocupar grandes áreas de substrato. Em Portugal parece distribuir-se ao longo de toda a costa.
Estado em Portugal: Macaronésia.
Uso Comercial: Nenhum uso conhecido para esta espécie.
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Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1852)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

©Ana Castanheira

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Watersiporidae
Bugula

Allman, 1856
Busk, 1852
Vigneaux, 1949
Neviani, 1896

©Diana Vieira

Breve Descrição: Colónia incrustante, inicialmente unilaminar, mas rapidamente se desenvolve, convertendo-se em
multilaminar. Forma lóbulos que se podem constituir partes eretas e foliáceas ou bilaminares. Coloração alaranjada,
podendo escurecer nalguns casos. Os zoóides podem ser entre retangulares e hexagonais, aproximadamente duas vezes
mais compridos que largos. A parede frontal é plana ou ligeiramente convexa, com numerosos pseudoporos. Possuem um
orifício grande, subcircular, ligeiramente mais comprido que largo, com o sinus bem definido numa posição proximal. O
opérculo é de cor preta. Não apresenta aviculárias nem ovicélos. O embrião é incubado internamente.
Características Distintivas: Abertura preta e sinusóide com uma margem
proximal convexa por onde se alimenta.
Possíveis Confusões: Existe um grupo de espécies dentro do género
Watersipora cuja identificação é complexa e que pode induzir erros de
identificação como foi detetado recentemente (Vieira et al., 2014). As
espécies deste grupo apresentam colorações da parede frontal e dos
opérculos muito idênticas e diferenciam-se principalmente pela forma
do orifício e dos seus côndilos, tornando apenas possível uma correta
identificação com auxílio de microscopia eletrónica. No entanto, todas
estas espécies são consideradas introduzidas em águas europeias.
Atualmente, apenas W. subtorquata foi identificada em águas Ibéricas.

©Javier Souto

Watersiporidae

GYMNOLAEMATA

Watersiporidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Intertidal inferior e subtidal pouco profundo;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, conchas, destroços, portos, algas e até mesmo a outros
briozoários);
Pioneiros na colonização de novas estruturas artificiais.

Impacto: Foram observados grandes alterações da composição faunística nas zonas onde se fixa esta espécie, se esta
um grande competidor por substrato. As colónias chegam a cobrir parcial ou completamente outros organismos como
cracas, poliquetas, ascídias ou esponjas, impedindo o seu crescimento e desenvolvimento.
Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rápido ciclo de vida e fixação da larva após metamorfose (1-2 dias após deixar a colónia);
Rápida fixação ao substrato faz com que a distância de dispersão seja baixa, mas torna-se pioneira a colonizar outros
habitats;
Alta tolerância a poluição e a tóxicos (tolerante a cobre e mercúrio presentes na tintas antifouling);
Espécie eurialina e euritérmica;
Grande capacidade de biofouling;
Reprodução sexuada e assexuada;
Capaz de entrar em modo de dormência quando a toxicidade é elevada;
Possivel dispersão para longas distâncias em substratos flutuantes.

Vias de Introdução: A introdução desta espécie foi feita através de fouling de cascos
de embarcações e pelo transporte de bivalves para explorações de aquacultura.
Na costa galega, a introdução de ostras para aquacultura foi identificada como
um vetor de introdução desta espécie. Depois desta introdução, o fouling das
embarcações foi o método mais rápido de dispersão da introdução primária.
Origem e Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente no Rio de Janeiro,
mas hoje em dia encontra-se dispersa por todos os mares do mundo.
Esta espécie apresenta uma grande resistência a contaminantes, como
por exemplo às tintas antifouling, sendo esta uma das características que
lhe permite crescer em habitats muito impactados como as marinas e
portos.

Estado em Portugal: Estabelecida.
0

Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Celleporaria brunnea (Hincks, 1884)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Lepraliellidae
Celleporaria

Allman, 1856
Busk, 1852
Vigneaux, 1949
Lamouroux, 1821

©Javier Souto
©Javier Souto

Breve Descrição: Colónias incrustantes de morfologia irregular, uni ou multilaminares. As colónias possuem uma coloração
entre o bege e o cinzento, com os opérculos e mandíbulas das aviculárias de cor castanho-escuro. A coroa tentacular é de
cor castanha também. A morfologia dos autozoóides é muito variável desde retangulares nas primeiras camadas, passando
a irregulares com o desenvolvimento da colónia. A parede frontal é irregular e apresenta poros marginais. O orifício primário
é ligeiramente mais largo que comprido. A margem distal do orifício é arredondada; a margem proximal possuí um sinus
arredondado, que frequentemente se apresenta fechado por dois prolongamentos provenientes do seu bordo. Possuí dois
espinhos orais em posição distal e espaçados entre si. Estes espinhos apenas são visíveis durante o desenvolvimento inicial,
uma vez que logo depois são cobertos pela calcificação secundária. O orifício está rodeado de um pequeno perístoma mais
elevado na região proximal, onde se situa uma aviculária suboral oval com um anel distal denticulado. Aviculária vicariante
de grandes dimensões, espatuladas e com as paredes laterais do rostro paralelas. O ovicélo é globular com uma grande
abertura, coberto pela calcificação secundária que lhe dá um aspeto granular.
Características Distintivas:
•
•
•

Forma do orifício, mais largo que comprido, com a borda distal
côncava e com a distal arredondada;
Tamanho (comprimento médio dos zoóides é 0.44 mm de
comprimento e 0.28 mm de largura);
Posição e tipo de aviculária.

Possíveis confusões: O tipo de crescimento massivo que apresentam
as colónias desta espécie poderá levar a confusão com as espécies do
género Celleporina ou Turbicellepora. No entanto, a coloração clara de
C. brunnea, assim como o castanho dos seus opérculos e mandíbulas
são visíveis a olho nu, e fazem com que se distinga das outras espécies
que habitem a mesma zona. A coloração dos zoóides é de branca a
cinzenta, com os tentáculos (lofóforo) castanhos.

©Javier Souto

Lepraliellidae

GYMNOLAEMATA

Lepraliellidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•
•

Subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, conchas, portos e marinas, recifes de ostras);
Prefere habitats abrigados;
Espécie eurialinais.

Impacto: A introdução e expansão desta espécie é muito recente, pelo que ainda não se conhecem impactos ecológicos
e económicos associados a esta espécie. Contudo, a grande capacidade de se adaptar ao meio e o rápido crescimento
poderão ocasionar impactos ecológicos através da competição por substrato com espécies nativas.
Potencial Invasor:
•
•
•
•
•
•

Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Espécie eurialina;
Rápido ciclo de vida;
Reprodução sexuada e assexuada;
Hemafrodita;
Alta capacidade de fixação (fouling).

Vias de Introdução: Existem dois vetores mais prováveis para a introdução desta
espécie, a aquacultura e o fouling de embarcações. Várias colónias foram
encontradas sobre caixas de cultivo de aquacultura, parecendo esta ter sido a via
de introdução desta espécie na baía de Arcachón. No Mediterrâneo a principal via
de introdução parece ser as embarcações que cruzam o Canal do Suez. Na costa
portuguesa, a sua presença em portos e marinas faz com que o transporte através
de embarcações seja também a via de introdução mais plausível.
Origem e Distribuição: A origem desta espécie é incerta, ainda que todos os
dados apontem para que seja proveniente da costa Oeste Americana, onde
se distribuem desde a Colômbia britânica até às Ilhas Galápagos. Registos
fosseis das Caraíbas no Atlântico sugerem que esta espécie pode ter
estado de ambos os lados do canal do panamá antes do seu fecho.
Atualmente esta espécie foi observada em diferentes portos ao longo do
Mediterrâneo assim como em Cascais e Arcachón (França) no Atlântico.
Estado em Portugal: Não estabelecida.
0

Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Schizoporella errata (Waters, 1878)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Schizoporellidae
Schizoporella

Allman, 1856
Busk, 1852
Jullien, 1883
Hincks, 1877

©Javier Souto

Breve Descrição: Colónias incrustantes, uni ou multilaminares, que quando cresce sobre fauna arborescente, como
hidrozoários, adquirem um aspeto tubular. A coloração é geralmente avermelhada, ainda que escureça podendo mesmo ser
castanho-escuro em colónias mais velhas. Os autozoóides retangulares, mais compridos que largos. Esta morfologia perdese nos zoóides formados por gemulação frontal, que adquirem uma forma mais circular. A parede frontal é ligeiramente
convexa e com pseudoporos por toda a superfície. O orifício primário é amplo com forma de “D”, que no bordo proximal
apresenta um sinus em forma de “U”, mais largo que profundo. Os côndilos são pouco desenvolvidos. Geralmente possuí
uma única aviculária adventícia de pequenas dimensões, situada numa posição proximolateral em relação ao orifício e
orientada para o meio. O rostro é pontiagudo na região distal e possuí uma ponta ligeiramente em forma de garfo.
Características Distintivas:
•
•
•

Alta calcificação e encrustamento;
Um único aviculária por poro;
Forma das colónias é irregular.

Possíveis Confusões: O género Schizoporella é formado por um grupo de espécies de difícil identificação, sendo difícil
distingui-las a olho nu. O estudo com lupa binocular ou através de microscopia eletrónica de varrimento são essenciais para
uma correta identificação das espécies deste género. Esta espécie é habitualmente confundida com Schizoporella unicornis,
mas é possível distingui-las pois S. errata tem morfologia do orifício diferente, com um sinus mais largo e com condilos
dirigidos na direção distal. Podem também ser observadas diferenças na forma dos pseudoporos da parede frontal.

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Habitat:
•
•
•

Intertidal até subtidal;
Fixa-se a uma grande variedade de substratos (rochas, portos e marinas, conchas e macoroalgas);
Prefere fixar-se em locais de hidrodinamismo mais baixo.

Impacto: Apresenta grande capacidade de cobrir grandes áreas, sendo um forte competidor por substrato, podendo
inclusive alterar a morfologia dos habitats em que se insere, já que tem a capacidade de formar briolitos (Zabin et al.
2010).

Potencial Invasor:
•
•
•

Fixação a uma grande diversidade de substratos;
Espécie eurialina;
Alta capacidade de fixação (fouling).

Vias de Introdução: Esta espécie apresenta grande facilidade de crescer em estruturas artificiais ou sobre espécies de
cultivo em aquacultura, o que facilita a sua dispersão através do fouling de embarcações ou no transporte de espécies
para produção em aquacultura.
Origem e Distribuição: A origem e distribuição desta espécie são confusas devido
à dificuldade na correcta identificação desta espécie. Atualmente considera-se
que esta espécie está amplamente distribuída nas zonas subtropicais. No Atlântico
aparece nas Caraíbas, Brasil, Europa e costa Africana. Para além desta distribuição,
esta espécie estende-se pelo Mediterrâneo, Mar Vermelho, costa do pacífico dos EUA
e foi também documentada na Nova Zelândia.

Estado em Portugal: Desconhecido.

Uso Comercial: Não existe nenhum uso humano descrito para esta espécie.
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Arbopercula tenella (Hincks, 1880)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Electridae
Arbopercula

Allman, 1856
Busk, 1852
d’Orbigny, 1851
Nikulina, 2010

©Javier Souto

Breve Descrição: Colónia unilaminar, ainda que ocasionalmente cresce formando camadas sobrepostas, de coloração branca
e aspeto delicado. Os autozoóides são alongados, muito variáveis em tamanho, mais compridos que largos, de forma
retangular ou oval, com gimnocisto desenvolvido nas laterais, um pouco mais extenso na extremidade proximal. Sobre
a parte proximal do gimnocisto podem desenvolver-se duas (raramente três) pequenas papilas simétricas na orientação
proximal; a presença e desenvolvimento destas papilas é muito variável nos distintos zoóides; estas papilas são extensões
ocas do gimnocisto, que podem estar abertas ou não na ponta. Nas bifurcações das séries zoeciais, o primeiro zoóide de
cada nova série apenas tem uma papila mediana. O criptocisto é granular, pouco desenvolvido, ausente no extremo distal
da opesia e um pouco mais evidente no extremo proximal. O número de espinhos marginais é muito variável, podendo estar
ausentes ou chegar até aos 8 pares de espinhos, que são achatados e curvados sobre a poesia. Não existem ovicélos nem
aviculárias. Os cenozoóides são intercalares e irregulares, de pequenas dimensões, dispersos, que ocupam espaços vazios.

Possíveis confusões: A identificação desta espécie é particularmente
confusa, e do ponto de vista taxonómico requer um estudo
pormenorizado que vai para além dos objetivos deste guia. A morfologia
da colónia e os zoóides com as papilas numa zona proximal fazem com
que seja inconfundível com outras espécies registadas até ao momento
em águas próximas de Portugal.

©Javier Souto

Electridae

GYMNOLAEMATA

Electridae

GYMNOLAEMATA

Impacto: Esta é uma espécie frágil que coloniza substratos artificiais rapidamente, mas até agora não foram descritos
nenhuns impactos associados a esta espécie.

Vias de Introdução: Foi encontrada a colonizar tanto substratos artificiais (boias, plásticos, etc.) como em substratos
naturais (madeiras, pedras, etc.), muitos deles encontrados a flutuar nas costas do Golfo de Cádiz e parece ser cada vez
mais comum ao longo do Mediterrâneo. O rafting em substratos flutuantes parece ser a via de introdução e de dispersão
mais comum nesta espécie.

Origem e Distribuição: Existe certa confusão sobre a identidade desta espécie, pelo que a sua distribuição atual não é
bem conhecida. A sua presença parece ser cada vez mais comum no Mediterrâneo, com vários registos ao longo das
costas italianas, em Israel, e nas Ilhas Baleares. Para além destes locais, esta espécie foi encontrada no Golfo de Cádiz,
pelo que, apesar de ainda não ter sido registada a sua presença em águas portuguesas, é provável e expectável que no
futuro isso venha a acontecer, pelo menos na costa Sul.

Estado em Portugal: Sem registos.
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Acanthodesia perambulata (Louis & Menon, 2009)
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Membraniporidae
Acanthodesia

Allman, 1856
Busk, 1852
Busk, 1852
Canu & Bassler, 1919

©Jacinto Pérez Dieste - Grupo de Estudos Mariños

Breve Descrição: Colónia ereta, bilaminar, que inicialmente forma uma base incrustante desenvolvendo mais tarde lâminas
foliáceas, de coloração branca e aspeto frágil. Os zoóides são alongados, retangulares, com uma opesia oval também
alongada. O criptocisto é principalmente desenvolvido nas esquinas proximolaterais e pouco desenvolvido ou mesmo
ausente nas regiões distal e laterais. A superfície do criptocisto é rugosa e podem aparecer pequenas denticulações ao longo
do bordo. Apresenta séptulas multiporosas nas paredes laterais.

Possíveis confusões: O género Biflustra agrupa espécies de difícil
identificação, já que cada espécie exibe poucos caracteres que permitam
a sua distinção. No entanto, apenas uma espécie de Biflustra foi descrita
anteriormente nas costas portuguesas, Biflustra arborscens (Canu &
Bassler, 1928), mas o seu crescimento colonial é muito diferente de B.
perambulata, já que esta forma ramificações anastomosadas.

©Javier Souto

Membraniporidae

GYMNOLAEMATA

Membraniporidae

GYMNOLAEMATA

Impacto: Não foram detectados impactos nos locais onde a sua presença foi reportada. Na costa galega pensa-se que
esta espécie tenha servido de vetor de introdução de duas espécies de decápodes procedentes da costa africana.

Vias de Introdução: A introdução na costa da Galiza foi associada a embarcações pesqueiras procedentes da costa
africana.

Origem e Distribuição: Esta espécie foi descrita do Sudeste asiático e já foi detectada na Galiza associada a atuneiros
procedentes da Costa do Marfim, África. A sua distribuição atual é desconhecida.

Estado em Portugal: Sem registos.
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Watersipora arcuata Banta, 1969
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Watersiporidae
Watersipora

Allman, 1856
Busk, 1852
Vigneaux, 1949
Neviani, 1896

©Ferrario et al. (2015). Marine Biology Research.

Breve Descrição: Colónias incrustantes, uni ou multilaminares, de coloração vermelha, desde o quase transparente até ao
quase preto. Os zoóides são alongados, com a parede frontal coberta de pseudoporos circulares e ligeiramente deprimidos.
O orifício é semicircular com a borda proximal curvada para dentro (côncavo), característico desta espécie e com côndilos
bem marcados. Os bordos laterais e distal do orifício elevam-se, formando um pequeno perístoma. Apresenta duas séptulas
intrazoóidais na parede frontal de cada lado do orifício, no fundo de uma pequena depressão mais ou menos triangular.
Espinhos e ovicélos estão ausentes nesta espécie.

Possíveis confusões: Esta espécie pode ser confundida com Watersipora subtorquata, mas diferenciam-se pela morfologia do
orifício, uma vez que W. arcuata possuí o bordo proximal côncavo.

Watersiporidae

GYMNOLAEMATA

Watersiporidae

GYMNOLAEMATA

Impacto: Não foram descritos impactos diretos desta espécie, ainda assim foi observado que esta espécie pode converterse num dos principais membros da comunidade fouling, como ocorreu no Sul da Austrália (Brock, 1985).

Vias de Introdução: A capacidade de se fixar a cascos de embarcações, assim como a tolerância às pinturas baseadas em
cobre (antifouling) leva a crer que o fouling sobre os cascos das embarcações tenha sido o principal vetor de introdução
no Mediterrâneo.

Origem e Distribuição: Esta espécie é considerada como originária das regiões tropicais do Pacífico Este, apesar de ter
sido descrita originalmente na Califórnia (Banta, 1969) já como sendo NIS. Atualmente encontra-se distribuída ao longo
da costa da Austrália, Nova Zelândia, Hawai e costa mexicana do Pacífico. Mais recentemente foi observada também no
Mediterrâneo Oeste.

Estado em Portugal: Sem registos.
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Schizoporella japonica Ortmann, 1890
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Schizoporellidae
Schizoporella

Allman, 1856
Busk, 1852
Jullien, 1883
Hincks, 1877

©Ryland et al. (2014). Zootaxa.

©Ryland et al. (2014). Zootaxa.

Breve Descrição: Colónia uni ou multilaminar, chegando a apresentar um desenvolvimento mamilar, ou inclusivemente
formar lóbulos elevados. Os zoóides estão dispostos em séries lineares e geralmente são retangulares. A parede frontal tem
aurelas marginais e pseudoporos frontais regularmente distribuídos, podendo estar ausentes na região do umbo suboral. O
orifício é circular com um sinus largo e pouco profundo, com condilos pontiagudos. A aviculária, quando presente, localizase numa região lateral ao orifício, orientada distolateralmente e possuí uma mandíbula triangular. Ocasionalmente podem
ocorrer mais aviculárias sobre a parede frontal. O ovicélo é proeminente, com numerosos poros com exceção para a zona
mediana proximal.

Possíveis confusões: Pode ser confundida com a
espécie autóctone S. unicornis ou com a NIS S.
errata. Para as distinguir é necessário um estudo
pormenorizado para observar as diferenças no
orifício primário e nas aviculárias; para além das
diferenças presentes na morfologia e distribuição
dos pseudoporos frontais.

©Ryland et al. (2014)

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Impacto: Esta espécie pode cobrir grandes áreas de substrato e parece fixar-se bem sobre estruturas artificiais.

Vias de Introdução: Foram encontrados exemplares associados à ostra do pacífico destinada para a aquacultura, fazendo
com que esta atividade pareça ser uma das vias de introdução desta espécie. Para além disto, Schizoporella japonica
aparece habitualmente em zonas portuárias associadas a qualquer estrutura, de embarcações até boias, fazendo crer
que o trafego marítimo é outra das vias de dispersão e introdução desta espécie.

Origem e Distribuição: Schizoporella japonica foi descrita inicialmente nas costas do Japão e introduzida através do cultivo
de ostras na costa norte-americana do Pacífico, onde é considerada atualmente bem estabelecida. Em 2010 foi detetada
nas águas do Norte do País de Gales, mas após este registo já tem sido encontrada com abundância no Norte da Escócia
(Ryland et al. 2014) e recentemente em Plymouth (Bishop et al. 2015). Atendendo à distribuição e recente expansão da
espécie, esta poderá aparecer nas costas continentais europeias a qualquer momento.

Estado em Portugal: Sem registos.
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Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000
Nome Comum: n/a
Classificação Taxonómica:
Filo
Classe
Ordem
Familia
Género

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Microporellidae
Fenestrulina

Allman, 1856
Busk, 1852
Hincks, 1879
Jullien, 1888

© López-Gappa & Liuzzi (2015). Marine Biodiversity.

Breve Descrição: Colónia incrustante, unilaminar, de coloração branca ou bege, com os zoóides ovalados ou hexagonais,
mais compridos que largos e separados por suturas bem marcadas. A parede frontal é lisa e apresenta entre 1 a 3 linhas de
poros estrelados entre o orifício e o ascoporo. O orifício tem forma de “D”, mais largo que comprido, apresentando um par
de pequenos côndilos perto do bordo proximal e está geralmente rodeado por 1 a 4 espinhos. O ascoporo é semicircular e
muito denticulado, com pequenas pontas irregularmente ramificadas; este é rodeado por um bordo ligeiramente elevado.
O ovicélo é elevado, hemisférico, mais comprido que largo.

Possíveis confusões: Esta espécie pode ser facilmente confundida com duas espécies autóctones da costa portuguesa do
mesmo género, Fenestrulina malusii e Fenestrulina inesae. Um estudo pormenorizado onde pode ser necessário o recurso a
microscopia eletrónica é necessário para uma correta identificação desta espécie.

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Schizoporellidae

GYMNOLAEMATA

Impacto: A alta capacidade de dispersão associada à aquacultura e à deriva de plásticos, junto com a capacidade da
espécie de alcançar elevadas densidades faz com que esta seja uma espécie a ter em conta se se continuar a expandir.

Vias de Introdução: Esta espécie foi identificada pela primeira vez na Europa na Holanda, associada a zonas de aquacultura
(De Baluwe, 2008), levando a crer que a aquacultura seja uma das principais vias de introdução primária. Outros vetores
de expansão foram descritos para esta espécie como a navegação, o rafting associado a algas e plásticos.

Origem e Distribuição: Esta espécie foi descrita na América do Norte e posteriormente foi recolhida em diferentes pontos
da costa europeia, onde pode ter sido muitas vezes confundida em várias ocasiões com a espécie nativa Fenestrulina
malusii (De Blauwe et al. 2014). Mais recentemente esta espécie foi encontrada fazendo parte do fouling num porto na
Argentina, América do Sul.

Estado em Portugal: Sem registos.
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