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2. Resumo 

A espécie Atlantica calathoides (Lowe, 1852) é endémica do arquipélago da Madeira, 

ocorrendo exclusivamente na Deserta Grande (populações extantes e espécimes subfósseis) e 

Bugio (espécimes subfósseis), ilhas do subarquipélago das Desertas (Madeira).  

Este táxon encontra-se atualmente avaliado como criticamente ameaçado (CR) pela UICN 

(Teixeira, 2017), conhecendo-se atualmente três populações identificadas por Teixeira e Silva 

(2008), após 150 anos sem registos. Esta espécie possui uma distribuição muito restrita. A área 

de ocorrência (EOO) e a área de ocupação (AOO) de A. calathoides é inferior a 8 km2. Já o 

efetivo populacional estimado deverá ser inferior a 250 indivíduos maturos, sendo que as duas 

populações avaliadas se encontram em declínio.  

Entre as principais ameaças à espécie encontra-se a alteração/destruição do habitat atual 

em consequência da ação do sobrepastoreio das cabras (Capra aegagrus hircus), a sucessão 

vegetacional que parece estar em curso, com a substituição da espécie Pteridium aquilinum 

(feiteira), à qual os espécimes encontram-se geralmente associados, por outra espécie vegetal 

e as derrocadas continuas que ocorrem na área de distribuição atual. Para além destas, a 

predação por espécies não-nativas como o murganho (Mus musculus), formiga-argentina 

(Linepithema humile) e gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) e ainda o impacte 

potencialmente severo das alterações climáticas, nomeadamente através do aumento dos 

períodos de seca, são fontes de preocupação. O isolamento geográfico e genético das 

populações conhecidas poderão ter impacte no estado de conservação deste táxon.  

Entre as medidas de conservação, é fulcral a implementação de medidas in-situ que 

passam pela implementação de um programa de restauro do habitat da espécie, que deverá 

passar pelo aumento da área de feiteira (Pteridium aquilinum), em paralelo com o 

controlo/erradicação dos predadores não-nativos como o murganho (Mus musculus), formiga-

argentina (Linepithema humile) e gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) e a mitigação 

da ação da cabra (Capra aegagrus hircus).  

Estas medidas devem ser acompanhadas por ações de conservação ex-situ, que passam 

pela reprodução em cativeiro, de forma a garantir a perenidade do património genético de A. 

calathoides, potenciar o reforço populacional das populações conhecidas bem como a criação 

de novas populações, caso se considere adequado.  

O habitat desta espécie está protegido por legislação europeia e regional, no âmbito da 

Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, Decreto-Lei nº140/99) e da 

Reserva Natural das ilhas Desertas (Decreto Legislativo Regional n.º 14/90/M, Decreto 

Legislativo Regional n.º 9/95/M). 

3. Historial do documento 

Sem informação a reportar. 



4. Nota Introdutória  

O presente plano de ação descreve o estado da arte do táxon A. calathoides (taxonomia, 

biologia, parâmetros populacionais e distribuição) e avalia o seu estado de conservação. Este 

elenca ainda as ações preconizadas com vista a garantir a perenidade da espécie A. calathoides 

e os seus habitats.  

O presente plano deverá ser revisto num prazo de cinco anos após a sua aprovação. 



 

5. Espécie alvo  

5.1  Taxonomia 

 

Reino Animalia 

Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 

Ordem Stylommatophora 

Familia Gastrodontidae 

Género: Atlantica Ancey 1887 

Espécie Atlantica calathoides (Lowe, 1863) 

 

A espécie A. calathoides é endémica do arquipélago da Madeira, ocorrendo originalmente 

na Deserta Grande e nos depósitos fósseis do planalto sul da Deserta Grande e do Bugio, 

ambos nas ilhas Desertas (Teixeira et al., submitted; New et al. 2019). Descrito em 1863 por 

R.T. Lowe, este táxon foi originalmente integrado no género Discus como uma das duas 

subespécies encontradas no arquipélago da Madeira: Discus (Atlantica) guerinianus 

calathoides (ilhas Desertas) e Discus (Atlantica) guerinianus guerinianus. Waldén (1983) 

efetuou a primeira grande revisão taxonómica deste complexo, baixando o ranking de D. 

guerinianus e D. calathoides, considerando-as subespécies com ancestrais comuns, passando a 

designar-se Discus (Atlantica) guerinianus calathoides (ilhas Desertas) e Discus (Atlantica) 

guerinianus guerinianus.  

Esta espécie só foi reencontrada viva na Deserta Grande, mais de 100 anos após o seu 

primeiro registo, no ano de 2008, por D. Teixeira e I. Silva (IFCN, IP-RAM). Os espécimes 

recolhidos permitiram a revisão taxonómica promovida em 2013 por Cameron e colaboradores 

tendo por base as características do aparelho genital das duas subespécies comparativamente 

a elementos da família Discidae, resultando na mudança de família e de género bem como a 

subida de rank, passando de subespécie a espécie. Assim, Discus (Atlantica) guerinianus 

calathoides (Lowe 1863) tal como era conhecida em 2013, passou a designar-se Atlantica 

calathoides (Lowe 1863), tendo por base as diferenças do aparato genital das espécies 

avaliadas, promovendo a mudança da família Discidae e passando a integrar a família 

Gastrodontidae.   

A nomenclatura apresentada segue a revisão taxonómica de Cameron et al. (2013), 

enquanto a taxonomia segue Bank & Neubert (2017). Existem vários trabalhos de apresentam 

iconografia da espécie, nomeadamente Castelo de Paiva (1867) e Seddon (2008).  

 



Esta espécie possui as seguintes sinonímias: 

• Discus guerinianus calathoides Lowe, 1863 

• Helix calathoides R.T. Lowe, 1863 

• Helix calathoides Paiva, 1867 

• Patula calathoides R.T. Lowe, 1863 

 

Atlantica calathoides possui uma concha discoide de tamanho médio, de colocação 

amarela acastanhada, com seis a sete voltas cobertas por estrias radiais na parte superior da 

concha e sem quilha (vide figura 1A). A parte inferior é lisa e translucida, permitindo ver o 

animal de coloração branca no seu interior. A abertura da concha é simples, sem 

engrossamento ou descontinuidade do perístoma. A zona palatal (última volta da concha, 

perto da zona de abertura) possui duas lamelas em posição oblíqua (a 130 graus uma da 

outra), sendo que cada uma delas é constituída por dois “dentes” que divergem entre si em 

direção à abertura da concha (figura 1, A, C e D). 

Medidas da concha 

• Espécimes atuais: altura da concha é de 5.5 - 6 mm, diâmetro 2 - 2.5 mm.  

A tipificação do género Atlantica, descrição das espécies onde se inclui A. calathoides, e 

respetivas distribuições, estados de conservação, habitats e sinonímias são discutidos em 

pormenor em Cameron et al. (2013) e Teixeira (2017). 

 

Figura 1. Morfologia da concha de Atlantica calathoides e Atlantica gueriniana. A. Vista dorsal, lateral e 

ventral da concha de A. calathoides. B – Vista dorsal, lateral e ventral da concha de A. gueriniana. C e D. 

Secção da parte interior da concha, onde se identificam os dois pares de lamelas localizadas na zona palatal. 

Imagens adaptadas de Cameron et al. (2013). 

 



5.2 Biologia 

Apesar de não existirem trabalhos sobre o ciclo de vida da espécie, as observações 

efetuadas no terreno parecem indicar que poderá tratar-se de uma espécie de crescimento 

lento e com uma longevidade de cerca de 6 anos, superior à média dos estilomatoforos, 

apresentando uma grande plasticidade do seu ciclo de vida, o qual é adaptado de acordo com 

as condições do habitat/clima. O insucesso da tentativa de reprodução ex-situ efectuada ao 

abrigo do projecto Recover Natura não permitiu adicionar mais conhecimento a este campo.  

5.3 Distribuição 

Esta espécie é endémica do arquipélago da Madeira, tendo sido reencontrada por Teixeira 

e Silva (2008) na Deserta Grande (ilhas Desertas). São conhecidas 3 populações da espécie: 

uma localizada a norte da ilha a cerca de 400 metros de altitude, outra a sul a cerca de 350 

metros e uma terceira descoberta recentemente (2018) localizada igualmente a sul, mas a 

uma cota acima dos 30 metros. A. calathoides aparece geralmente associada a núcleos de 

feiteira (Pteridium aquilinum), podendo ser encontrada junto ao caule ou na parte inferior das 

suas folhas. 

Esta espécie é abundante em vários estratos do depósito de fósseis quer do planalto sul 

do Bugio quer ainda da Deserta Grande (Evan et al., 2019). 

 

   

Figura 2. Espécime vivo de A. calathoides, a deslocar-se sobre os líquenes (à esquerda) no Planalto 

Sul da Deserta Grande (à direita). 

 

5.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

Em 2016 teve início um programa de monitorização das duas populações conhecidas de A. 

calathoides na Deserta Grande (Ilhas Desertas) até à data (a população 3 foi apenas 

identificada em dezembro de 2018), tendo por base a metodologia de 

captura/marcação/recaptura. No geral, as populações apresentam uma tendência decrescente 

nos últimos 10 anos.  

Com base nos dados recolhidos no período entre 2016-2018, estima-se que a população 

localizada a norte seja constituída por menos de 50 indivíduos adultos reprodutores, apesar de 

não terem sido registados espécimes vivos desde 2016. Já a população localizada a sudoeste 

terá uma população inferior a 200 indivíduos adultos reprodutores enquanto que para a 



população localizada a sudeste não existem dados visto ainda não ter sido implementado o 

programa de monitorização desde a sua descoberta, no ano de 2018.  

 

5.5  Estatutos de conservação 

Esta espécie foi avaliada por Teixeira (2017), tendo por base os critérios da União 

Internacional para a Conservação da Natureza, estando classificada como criticamente 

ameaçada (CR). 

5.6 Legislação 

Esta espécie está protegida por legislação europeia e regional. A área de distribuição 

conhecida de A. calathoides encontra-se integralmente incluída na Zona Especial de 

Conservação das ilhas Desertas (Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro), no âmbito da 

Rede Natura 2000 e na Reserva Natural das Ilhas Desertas (Decreto Legislativo Regional n.º 

14/90/M, de 20 de maio; Decreto Legislativo Regional n.º 9/95/M, de 23 de maio). Esta 

espécie integra os anexos II e IV da Diretiva Habitats, designada com o código 6969, após a 

revisão da checklist das espécies efetuada em 2017. 

6 Ameaças à espécie 

6.1 Ameaças identificadas (presentes) 

• Perda e/ou alteração do habitat devido a sucessão vegetal nas áreas de 

ocorrência da espécie, nomeadamente diminuição da espécie Pteridium 

aquilinum, que poderá ter um impacte nefasto na abundância e perenidade das 

populações existentes a curto/médio prazo. 

• Pastoreio nómada promovido pelas populações de cabras (Capra aegagrus hircus) 

introduzidas na Deserta Grande, as quais contribuem para a alteração e 

degradação do habitat. 

• Eventos geológicos associados à erosão diferencial, como sejam derrocadas ou 

avalanches nas áreas de ocorrência das populações de A. calathoides; 

• Alterações climáticas, que implicam a conversão, alteração ou perda do 

ecossistema/habitat, aumento da perturbação e taxa de mortalidade dos 

espécimes.  

• Alterações climáticas, que implicam o aumento dos períodos de seca com 

implicações diretas no fitness das populações existentes. 

• Predação por espécies não-nativas como é o caso dos murganhos (Mus musculus), 

formiga-argentina (Linepithema humile) e gaivota-de-patas-amarelas (Larus 

michahellis), que têm um impacto potencialmente elevado no fitness das 

populações existentes. 



• Predação, por espécies endémicas de carabídeos, como Scarites abbreviatus 

desertarum, com potenciais impactes negativos no efetivo populacional dos 

núcleos de A. calathoides existentes. 

 

6.2 Ameaças potenciais (futuras) 

• Pastoreio nómada promovido pelas populações de cabras (Capra aegagrus hircus) 

introduzidas na Deserta Grande, as quais contribuem para a alteração e 

degradação do habitat. 

• Eventos geológicos associados à erosão diferencial, como sejam derrocadas ou 

avalanches nas áreas de ocorrência das populações de A. calathoides. 

• Perda e/ou alteração do habitat devido a sucessão vegetal nas áreas de 

ocorrência da espécie, nomeadamente através do desaparecimento da espécie 

Pteridium aquilinum, que poderá ter um impacte nefasto na abundância e 

perenidade das populações existentes a curto/médio prazo. 

• Predação por espécies não-nativas como é o caso dos murganhos (Mus musculus), 

formiga-argentina (Linepithema humile) e gaivota-de-patas-amarelas (Larus 

michahellis), que têm um impacto potencialmente elevado no fitness das 

populações existentes. 

• Predação, por espécies endémicas de carabídeos, como Scarites abbreviatus 

desertarum, com potenciais impactes negativos no efetivo populacional dos 

núcleos de A. calathoides existentes. 

• Alterações climáticas, que implicam a conversão, alteração ou perda do 

ecossistema/habitat, aumento da perturbação e taxa de mortalidade dos 

espécimes.  

• Alterações climáticas, que implicam o aumento dos períodos de seca com 

implicações diretas no fitness das populações existentes. 

• Introdução de espécies de plantas exóticas, que promovam a alteração do habitat 

atual da espécie.  

• Introdução de novos predadores, com o consequente impacte no fitness da 

população de A. calathoides.  

7 Missão e objetivos do plano de ação 

O objetivo do presente plano de ação é o de garantir a perenidade da espécie e dos seus 

habitats ao longo do tempo. Neste são elencadas medidas de conservação in-situ e ex-situ, 

como sejam a restauração dos habitats onde o táxon foi identificado, a erradicação de 

elementos disruptivos do habitat e da espécie como sejam as cabras e os murganhos, o 

aumento do conhecimento cientifico relativamente à mesma, nomeadamente sobre o seu 

ciclo e vida e a implementação de um programa de reprodução ex-situ que permita o reforço 

ou a criação de novas populações.   



8 Ações do plano de ação 
Objetivos Ações  

Código Descrição Descrição Indicador de realização Meta Entidade 

Responsável 

O1 Garantir a sustentabilidade 

das populações naturais 

A1 – Recolha de espécimes para reprodução 

laboratorial.  

N.º de espécimes recolhidos por ano 50 IFCN, IP-RAM 

A2 – Programa de recuperação da espécie, através do 

delineamento e implementação de um protocolo de 

reprodução em cativeiro, com o objetivo de promover o 

reforço populacional.  

N.º de espécimes nascidos por ano 300 IFCN, IP-RAM 

/Bristol Zoo 

Gardens 

A3 - Identificar as áreas de distribuição potencial de A. 

calathoides visando a criação de novas populações.  

N.º de áreas identificadas O maior n.º 

possível 

IFCN, IP-RAM 

A4 – Reforçar as populações existentes e criar novas 

populações de forma a garantir a diversidade genética 

de A. calathoides. 

N.º de populações reforçadas/criadas O maior n.º 

possível 

IFCN, IP-RAM 

A5 – Programa de restauro do habitat nas áreas de 

ocorrência da espécie, através do reforço da espécie 

Pteridium aquilinum (Feiteira). 

N.º de ações de restauro concluídas 

com sucesso 

O maior n.º 

possível  

IFCN, IP-RAM 

O2 Avaliar e controlar a ação de 

espécies invasoras 

A6 - Avaliar o impacte dos predadores não-nativos 

(formiga-argentina e gaivota-de-patas-amarelas) e 

implementar medidas de 

controlo/mitigação/erradicação.  

N.º de ações de 

controlo/mitigação/erradicação 

elaboradas 

Não aplicável IFCN, IP-RAM 

A7 – Implementar um programa de erradicação do 

murganho (Mus musculus) e de controlo da cabra (Capra 

aegagrus hircus) na Deserta Grande, com vista a garantir 

N.º de medidas de 

controlo/erradicação elaboradas por 

1 IFCN, IP-RAM 



a estabilidade das populações de A. calathoides e os 

habitats onde esta ocorre. 

ano 

O3 Monitorizar e inventariar A8 – Avaliar e monitorizar o impacto da predação das 

espécies endémicas de carabídeos nas populações de A. 

calathoides  

N.º de monitorizações realizadas por 

ano 

1 IFCN, IP-

RAM/CE3C 

A9 – Programa de monitorização de todas as 

subpopulações conhecidas, com avaliação anual do 

efetivo populacional, de forma a avaliar o estado de 

conservação. 

N.º de monitorizações realizadas por 

ano 

1 IFCN, IP-RAM 

A10 – Avaliação das condições climáticas a que as 

populações conhecidas estão sujeitas, com a recolha de 

dados meteorológicos através de dataloggers. 

N.º de redes criadas 1 IFCN, IP-RAM 

A11 - Inventariar novas áreas/locais na Deserta Grande, 

com potencial para a presença do táxon. 

N.º de prospeções realizadas por ano 4 IFCN, IP-RAM 

A12 – Criar uma base de dados relativa aos parâmetros 

ecológicos, distribuição, população e história de vida da 

espécie. 

N.º de base de dados elaboradas 1 IFCN, IP-RAM 

O4 Sensibilização e divulgação A13 – Divulgar o táxon e seu estado de conservação bem 

como as ações em curso com vista à sua 

recuperação/manutenção a médio e longo prazo. 

N.º de ações de divulgação realizadas 

por ano 

10 IFCN, IP-RAM 

05 Legislação  

A14 – Criar legislação específica que vise a proibição de 

recolha (sem fins científicos) e comercialização de 

espécimes de A. calathoides. 

N.º de decretos regulamentares 

criados 

1 IFCN, IP-RAM 

A15- Designar o habitat da espécie no âmbito da Diretiva 

Habitats, cumprindo o requisito legal para as espécies 

que constam dos anexos II e IV da mesma diretiva 

Não se aplica 1 IFCN, IP-RAM 
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