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A malacofauna terrestre dos A<;ores, peJa elevada taxa 
de endemismos que comporta (> 50%), constitui 

um obiecto de investiga<;ao privilegiado para 0 estudo 
dos processos que presidem a evolu<;ao e dos mecanis
mos que os asseguram . .t\ distribui<;ao espaciaJ das iJhas 
e a sua hist6ria geomorfol6gica oferecem condi<;oes 
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especiais para se testarem as interac<;oes do isolamento 
e do tempo na emergencia de pad roes de variabilidade e, 
assim, poder-se inferir acerca do processo da especia<;ao. 
1\ hist6ria da actividade vulcaruca das ilhas legitima que 
esta se saliente como factor perturbador da integridade 
populacional e gerador de vicariancia. 

Depois de apresentar um conspecto geral da riqueza 
endemica da malacolofauna ;\<;oriana, selecciona-se 0 

subgenera endemico Drouetia GUDf:, 1911 como exem
plificador do processo de especia<;ao no arquipelago. 
Dos padroes de cListribui<;ao inter- e intra-especifica da 
variabilidade da morfologia da concha e da anatomia 
observados, apresenta-se 0 seguinte cenirio de especi
a<;ao: Primeiro estadio: variabilidade demica (alot6pica); 
exemplificando com 0 padrao de variabilidade de 
OY)lChil/IJ (Drouetia) atlantiCIIJ em Sao Miguel, postula-se 
que a instabilidade vuldnica (erupc,oes ciclicas) e a 
erosao intensa (ravinas profundas) criam isolados que 
algumas centenas de anos depois coalescem acrescen
tando a popula<;ao geral a variabilidade dem1ca adguiri
da no isoiamento. Segundo estadio: variabilidade sin
t6pica (inter-espedfica) relacionada; exemplificando-se 
com os padroes de variabilidade de Drouetia nas Flores e 
na Graciosa, que indiciam a presen<;a de varias especies, 
postula-se que a estabilidade vulcanica de curto termo 
(> 2000 anos) contribua para consumar a especiac.ao. 
Terceiro esradio: variabiLidade sintoplca (inter
-especifica) extrema; exemplificando-se com os padroes 
de variabilidade do complexo DrOJletia em Santa Maria, 
postula-se que a estabilidade vuldnica alargada 
(> 1 Ma) conduza a diferencia<;ao supra-espedfica. 


