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No presente trabalho foi estudado um conjunto de conchas de mexilhão encontradas na Unidade 
Estratigráfica 104 do sítio arqueológico de São Julião D (concelho de Mafra). Recorrendo a 
bibliografia especializada e comparando com conchas modernas de Mytilus edulis e de Mytilus 
galloprovincialis concluiu-se que as conchas arqueológicas são de Mytilus galloprovincialis. Dife-
rem de conchas modernas em algumas variáveis morfométricas, podendo estas diferenças ser 
devidas a especificidades do habitat onde cresceu o mexilhão, provavelmente nas proximida-
des do sítio onde foram encontradas. Considerando a atual distribuição destas duas espécies na 
Europa, excluiu-se a possibilidade de a água do mar ser, ao tempo da ocupação do sítio, muito 
mais fria do que é hoje, podendo no entanto ser de temperatura diferente.

A set of mussel shells found in Stratigraphic Unit 104 of São Julião D archaeological site (Mafra) 
was studied in this work. It was concluded, using specialized literature and upon comparison with 
modern shells of Mytilus edulis and Mytilus galloprovincialis, that the archaeological shells belong 
to Mytilus galloprovincialis. They differ from modern shells in some morphometric variables. These 
differences are eventually connected to the specific habitat where the mussels grew, probably in 
the vicinity of the site where they were found. The current distribution of both species in Europe 
enables the rejection of the possibility that, when the site was occupied, seawater temperature 
was much lower than it is today (although it could be different).
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No sítio arqueológico de São Julião D (con-
celho de Mafra), na Unidade Estratigrá-
fica 104 (CAR.003D.001.10 Quadrado 
024; CAR.003D.014.04 Quadrado N25; 
CAR.003D.020.13 Quadrado 025) foi encon-
trado um conjunto de conchas de mexilhão em 
excecional bom estado de conservação. 
A amostra estudada era constituída por 65 val-
vas inteiras, sendo 28 direitas e 37 esquerdas. A 
grande maioria das conchas apresentava todas 
as suas estruturas bem preservadas, nomeada-
mente os dentes, o ligamento, a charneira e as 
cicatrizes dos músculos, o que possibilitava não só 
a sua identificação ao nível do género e espé-
cie, como o seu estudo morfométrico. A primeira 
tarefa consistiu na remoção do material aderente 
às conchas, o que se conseguiu colocando as con-
chas em água durante vários dias, seguindo-se 
uma escovagem com uma escova macia debaixo 
de água corrente e, finalmente, a secagem à tem-
peratura ambiente. A segunda tarefa consistiu 
na identificação taxonómica das conchas, recor-
rendo-se a bibliografia especializada. Este passo 
é de grande importância porque os mexilhões que 
existem na Europa distribuem-se por vários géne-
ros e espécies, e estas têm exigências ecológicas 
por vezes muito diferentes. No caso presente, em 
relação ao género Mytilus Linnaeus, 1758, exis-
tem na Europa duas espécies principais com dis-
tribuições quase separadas: 1. Mytilus edulis Lin-
naeus, 1758 ocorre desde o norte da Europa 
até à Grã-Bretanha, Irlanda e França (Atlân-
tica). Não existe atualmente na Península Ibérica. 
2. Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 é uma 
espécie que vai do Mediterrâneo até ao sul da 
Irlanda e da Grã-Bretanha e sul da costa atlân-
tica de França. Nas regiões onde as distribuições 
se sobrepõem podem ocorrer as duas espécies e 
seus híbridos (Seed, 1974; Gosling, 1984; Koehn, 
1991; McDonald, Seed & Koehn, 1991; Sarver & 
Folz, 1993; Sanjuan, Zapata & Álvarez, 1994). 
Numa primeira abordagem concluiu-se que se 
tratava de conchas ou do género Mytilus ou do 
género Perna Philipsson, 1788, excluindo-se o 
género Modiolus Lamarck, 1799 cujas conchas 
não têm dentes na charneira e a sua parte dorsal 
é nitidamente inchada (Jukes-Browne, 1905). Em 
Mytilidae Rafinesque, 1815 a variação da forma e 
da cor das conchas é muito grande, dependendo 
do habitat particular onde os animais cresceram, 
pelo que se torna necessário recorrer a outros 
caracteres. Excluímos desde logo o género Perna, 
dado que as conchas arqueológicas apresenta-

vam uma cicatriz contínua do músculo posterior 
retrator e uma nítida cicatriz do músculo anterior 
adutor, estruturas que estão ausentes nas conchas 
dos membros deste género (von Jhering, 1901; 
Jukes-Browne, 1905; Lamy, 1936; Siddall, 1980). 
Adicionalmente, muitas conchas tinham mais de 
dois dentes na charneira, quando no género Perna 
o número nunca excede 2 (Jukes-Browne, 1905). 
Seguidamente confirmámos que se tratava de 
conchas de Mytilus edulis ou de Mytilus gallopro-
vincialis em virtude da forma geral da concha, 

Fig. 1 –  Exemplares 
representativos das 
conchas estudadas 

neste trabalho.

A. Conchas de São 
Julião D (U.E. 104).

B. Conchas de Mytilus 
galloprovincialis.

C. Conchas de Mytilus 
edulis.

Escala: 1,5 cm.
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do número de dentes, da forma das cicatrizes 
do músculo posterior retrator e do músculo ante-
rior adutor. Saliente-se todavia que em relação 
à cor, as conchas arqueológicas apresentavam, 
na sua face exterior, tonalidades dominantes de 
vermelho, o que não ocorre nestas duas espécies 
de mexilhão (na atualidade). No entanto, recor-

rendo ao conhecimento que temos de coleções 
de conchas arqueológicas de várias instituições 
(nomeadamente do Museu Geológico, LNEG, 
Lisboa) nas quais se encontram muitas conchas 
de mexilhão encontradas em contexto arqueo-
lógico com tonalidades semelhantes, concluí-
mos que essa coloração resulta possivelmente 
de um processo de alteração química dos pig-
mentos em virtude do enterramento prolon-
gado das conchas. Exemplares representati-
vos encontram-se na Fig. 1. A qual das duas 
espécies pertencem? A questão é muito rele-
vante dado que, como já se indicou, uma vive 
em águas mais, ou muito mais frias (M. edulis) 
do que a outra (M. galloprovincialis). 
Na Península Ibérica hoje em dia só ocorre a 
segunda espécie (exceto na região da Biscaia), 
mas o que se passava ao tempo dos habitantes 
de São Julião D? Tipicamente as conchas des-
tas duas espécies têm forma e cor diferentes. 
A de M. edulis é estreita e de tons azulados, 
enquanto a de M. galloprovincialis é larga e 
de tonalidades escuras. Todavia, dependendo 
das condições locais, a variação da forma e 
da cor é muito grande e as conchas das duas 
espécies podem ser indistinguíveis. Este facto 
levou à busca de outros carateres mais con-
sistentes. Os trabalhos de vários investigado-
res, em particular os de Seed (1974), Ver-
duin (1979), Gosling (1984), McDonald, Seed 
& Koehn (1991), Sanjuan, Zapata & Álvarez 
(1994) e Groenenberg & alii (2011), os quais 
usaram características morfológicas e genéti-
cas, permitiram concluir que as principais dife-
renças morfológicas entre as duas espécies 
residem nas dimensões (relativas ao compri-
mento da concha) da charneira e da cicatriz do 
músculo anterior adutor. Verduin (1979) usou o 
raio de uma circunferência inscrita na extre-
midade dorsal da concha, mas o valor desta 
medida estará possivelmente correlacionado 
com o comprimento da charneira.
Guiados por estas ideias procedeu-se a um 
trabalho de comparação morfométrica entre 
as conchas arqueológicas e conchas das duas 
espécies de Mytilus. As conchas arqueológicas 
tinham um comprimento compreendido entre 55 
e 81 mm, pelo que só usámos conchas moder-
nas dentro desta gama de tamanho. As conchas 
de M. edulis foram compradas a vários vende-
dores especializados. As de Dunbar e das ilhas 
de Orkney e Shetland (Escócia) foram recolhi-
das mortas na praia, sendo constituídas por 

Fig. 2 – Representação 
esquemática de algu-
mas variáveis usadas 
neste trabalho. Ver 
Quadro 1 para a defi-
nição destas variáveis.

Fig. 3 – Pormenor 
da região dorsal da 
concha de Mytilus, 
com representação 
de algumas variáveis 
usadas neste traba-
lho. Ver Quadro 1 
para a definição des-
tas variáveis.

ANGD Ângulo da concha na extremidade dorsal (em graus) 

CHAR Comprimento da charneira (em mm) 

DENTES Número total de dentes (todos os tamanhos)  

LIG Distância entre a extremidade dorsal da concha e a 
extremidade posterior do ligamento (em mm) 

MUSC.L Comprimento da cicatriz do músculo anterior adutor 
(em mm) 

MUSC.W Largura da cicatriz do músculo anterior adutor (em mm) 

MUSC.Q Quociente entre o comprimento e a largura da cicatriz 
do músculo 

MUSC.A Área da cicatriz do músculo (considerando uma elipse)  
(em mm2) 

SL Comprimento máximo da concha (em mm)  

SW Largura máxima da concha (em mm) 

 

 

Quadro 1 –
Definição das variá-
veis morfológicas e 
morfométricas usados 
neste trabalho (e suas 
unidades). 
Ver Figs. 2 e 3.
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valvas separadas. As de Yerseke e de 
Zierikzee (Holanda) foram recolhidas 
vivas, tendo os exemplares as duas 
valvas. As conchas de M. galloprovin-
cialis foram recolhidas pelo autor nos 
seguintes locais da costa portuguesa 
continental: ilha da Ínsua (Caminha), 
Póvoa de Varzim e Pedras da Agu-
dela. A maioria dos exemplares foi 
recolhida viva. Tanto nas conchas 
arqueológicas como nas modernas 
foram determinadas as variáveis 
constantes do Quadro 1 e Figs. 2 
e 3, usando os seguintes métodos: 
ANGD com um compasso digital; 
CHAR, MUSC.L e MUSC.W através 
da medição de fotografias digitais 
feitas à lupa, usando como calibra-
ção um micrómetro com escala de 
1 mm; DENTES por observação da 
região da charneira à lupa; LIG, 
SL e SW com uma craveira digital. O tra-
tamento estatístico dos resultados foi reali-
zado com o programa NCSS v.07.1.21 (de J. 
Hintze, Utah, EUA).
Relativamente às variáveis morfométricas 
gerais, as conchas arqueológicas eram mais 
largas que as de M. edulis, mas mais estrei-
tas que as de M. galloprovincialis (SW vs SL) 
(Quadros 2 e 3). Nos três grupos, LIG estava 
muito significativamente correlacionado com 
SL, mas nas conchas arqueológicas, LIG era 
superior às modernas, mesmo as de M. gallo-
provincialis (LIG vs SL) (Quadro 2). Em vir-
tude da existência desta elevada correla-
ção entre o comprimento do ligamento e o 
da concha, optámos por exprimir as dimen-
sões da charneira e do músculo em função do 
comprimento do ligamento e não da concha, 
porque esta abordagem pode revelar-se útil 
no estudo das restantes conchas arqueológicas 
de São Julião, muitas das quais estão fragmen-
tadas, mas apresentam o ligamento inteiro.

Em concordância com os resultados da 
bibliografia já referidos, constatámos que 
as conchas de M. edulis tinham uma char-
neira (CHAR/LIG) e uma cicatriz do mús-
culo (MUSC.A/LIG) muito maiores que em M. 
galloprovincialis (Quadros 2 e 3; Fig. 4). Nes-
tas duas variáveis, as conchas arqueológicas 
eram muito semelhantes às modernas de M. 
galloprovincialis (Quadros 2 e 3; Fig. 4). Os 
declives das retas de regressão destas duas 
variáveis em função do comprimento do liga-
mento para M. galloprovincialis e para as 
conchas arqueológicas não eram estatistica-
mente diferentes (Quadro 2). No entanto, nas 
conchas arqueológicas, a cicatriz do músculo 
era comparativamente mais curta que nas 
conchas modernas, mesmo as de M. gallopro-
vincialis (revelada pela variável MUSC.Q). 
Todavia, refira-se que a cicatriz do músculo 
é a variável mais difícil de medir nas conchas 
arqueológicas, em virtude de limitada pre-
servação desta estrutura, e assim a que terá 

Quadro 2 – Caracte-
rísticas morfométricas 

das conchas estudadas 
neste trabalho. Regres-

são pelo método dos 
mínimos quadrados, 

passando pela origem. 
Valores dos declives 
seguidos da mesma 

letra não são signifi-
cativamente diferentes 

para p=0,05.

 
Regressão Conchas modernas 

Mytilus edulis 

Conchas modernas 

Mytilus galloprovincialis 

Conchas arqueológicas 

Mytilus 

Declive R2 N Declive R2 N Declive R2 N 

SW vs SL 0,461a 0,997 106 0,523b 0,995 96 0,506c 0,996 59 

LIG vs SL 0,475a 0,991 106 0,497b 0,996 97 0,526c 0,997 59 

CHAR vs LIG 0,172a 0,982 105 0,121b 0,979 88 0,117b 0,826 41 

MUSC.A vs LIG 0,281a 0,899 104 0,107b 0,712 94 0,104b 0,976 51 

 

 

Fig. 4 – Represen-
tação gráfica do 

tamanho relativo da 
cicatriz do músculo 
anterior em função 

do tamanho relativo 
da charneira. A linha 
reta separa as duas 
espécies de Mytilus.
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maior erro. Algumas variáveis, ANGD e DEN-
TES, mostraram não estar correlacionadas 
com a dimensão da concha, mas diferiram 
nos três grupos de conchas (Quadro 3).
A análise discriminante foi levada a cabo em 
duas fases. Numa primeira análise, compa-
raram-se as conchas modernas de M. edu-
lis e M. galloprovincialis, com uma identifi-
cação a posteriori das conchas arqueológi-
cas. Nesta análise a correlação canónica foi 
muito elevada (Quadro 4). As variáveis com 
mais peso foram, por ordem decrescente, o 
comprimento da charneira (CHARN/LIG), a 

largura da concha (SW/SL) e a área do mús-
culo (MUSC.A/LIG) (Quadro 5), confirmando 
os elementos bibliográficos já referidos e os 
resultados apresentados antes. A discrimi-
nação entre as conchas modernas de Mytilus 
edulis e de Mytilus galloprovincialis foi total 
(100%) (Quadro 6). Usando esta análise, só 
3 espécimes de conchas arqueológicas foram 
identificados como sendo de M. edulis. Para 
as restantes 36, a identificação recaiu sobre 
M. galloprovincialis (Quadro 6). Numa segunda 
análise, compararam-se as conchas arqueológi-
cas com as modernas de M. galloprovincialis. A 
correlação canónica foi, nesta análise, infe-
rior à da anterior (Quadro 7). As variáveis 
com mais peso eram, por ordem decrescente, 
o quociente entre o comprimento e a largura 
do músculo anterior (MUSC.Q), o número 
total de dentes (DENTES) e a largura da con-
cha (SW/SL) (Quadro 8), confirmando as 
diferenças significativas encontradas entre os 
valores médios destas variáveis (Quadro 3). 
Estas diferenças podem ser devidas a especi-
ficidades locais do mexilhão, provavelmente 
recolhido nas proximidades do sítio de São 
Julião.
Em conclusão, os resultados obtidos indicam, 
com pequena margem de erro, que as con-
chas de mexilhão de São Julião D são de 
Mytilus galloprovincialis. Diferem de conchas 
modernas da mesma espécie em algumas 
variáveis morfométricas. Torna-se necessário 
expandir esta análise às restantes conchas 
de mexilhão de São Julião para aprofundar 
este estudo. Mytilus edulis prospera hoje em 

Quadro 3 –
Valores médios das 
variáveis usadas na 
análise canónica discri-
minante. Valores segui-
dos da mesma letra 
não são significativa-
mente diferentes para 
p=0,05 (teste t de 
Student). N, número de 
exemplares estudados.

Quadro 4 –
Valores da análise 
canónica discriminante 
usando característi-
cas morfométricas das 
conchas modernas de 
Mytilus edulis e Mytilus 
galloprovincialis. 
*** Significativo para 
p=0,05.

Quadro 5 –
Estrutura canónica da 
análise discriminante 
das conchas moder-
nas de Mytilus edulis 
e Mytilus galloprovin-
cialis. Os valores a 
negrito representam 
a variáveis com maior 
peso.

 
Variável Conchas modernas 

Mytilus edulis 

Conchas modernas 

Mytilus galloprovincialis 

Conchas arqueológicas 

Mytilus 

ANGD 44,5 52,0a 46,0b 

DENTES 3,8 4,6a 3,2b 

MUSC.Q 2,9 2,3a 1,6b 

MUSC.A/LIG 0,29 0,095a 0,11a 

CHARN/LIG 0,18 0,12a 0,12a 

SW/SL 0,46 0,53a 0,51b 

N 98 59 39 

 

 
Coeficientes canónicos 

Variável Variável canónica 1 

ANGD -0,226 

DENTES -0,064 

MUSC.Q 0,274 

MUSC.A/LIG 0,512 

CHARN/LIG 0,649 

SW/SL -0,514 

 

 
 Valor próprio % de Variância Correlação canónica Wilks λ 

Individual Cumulativa Coeficiente de 

correlação2 

F (DF/DF) 

Variável 

canónica 1 

6,36 100 100 0,865 159 (6/150)*** 0,136 

 

 

Quadro 6 –
Número de conchas 
identificadas corre-
tamente com base 
na análise canónica 
discriminante. 

 Identificação a posteriori 

Mytilus 

galloprovincialis 

Mytilus edulis Total 

Conchas arqueológicas. 

Mytilus 

36 3 39 

Conchas modernas.  

Mytilus galloprovincialis 

59 0 59 

Conchas modernas. 

Mytilus edulis 

0 98 98 
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águas mais frias que Mytilus galloprovincialis. 
Este estudo parece excluir a possibilidade da 
água do mar ser, ao tempo da ocupação do 
sítio de São Julião D, muito mais fria do que 
é hoje, podendo no entanto ser de tempera-
tura diferente.

Quadro 7 – Valores 
da análise canónica 
discriminante usando 

características morfo-
métricas das conchas 
modernas de Mytilus 

galloprovincialis e das 
conchas arqueológicas. 
*** Significativo para 

p=0,05.

Quadro 8 – Estrutura 
canónica da aná-

lise discriminante das 
conchas modernas de 

Mytilus galloprovincialis 
e das conchas arqueo-
lógicas. Os valores a 
negrito representam  
variáveis com maior 

peso.

 

 Valor próprio % de Variância Correlação canónica Wilks λ 

Individual Cumulativa Coeficiente de 

correlação2 

F (DF/DF) 

Variável 

canónica 1 

1,33 100 100 0,570 20 (6/91)*** 0,430 

 

 
 

Coeficientes canónicos 

Variável Variável canónica 1 

ANGD -0,080 

DENTES -0,523 

MUSC.Q -0,710 

MUSC.A/LIG 0,268 

CHARN/LIG 0,087 

SW/SL -0,487 
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