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do gênero Planorbis, observados

no Brasil (Lutz, 1918).

8
Histórico do Gênero

Biomphalaria, Morfologia e

Sistemática Morfológica



Os moluscos transmissores de Schistosoma mansoni pertencem à família Planorbidae, que, juntamente
com as famílias Ellobiidae, Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae e Ancylidae, constituem a ordem
Basommatophora. A família Planorbidae compreende duas subfamílias – Planorbinae e Bulininae.

A subfamília Bulininae compreende o gênero Bulinus, com as espécies transmissoras de Schistosoma

haematobium; ocorre na África, nas ilhas do oceano Índico, na Península Ibérica, nas ilhas do Mediterrâneo e
no sudoeste da Ásia. No sul e sudeste da Ásia, sudeste da Arábia e ilha Socotra é representada pelo gênero
Indoplanorbis, com uma única espécie, I. exustus, hospedeiro intermediário de um Schistosoma parasito de
ungulados domésticos da Ásia.

Entre os membros da subfamília Planorbinae, aqui interessa o gênero Biomphalaria, que abriga as três
espécies transmissoras de S. mansoni no Brasil: B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea.
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HISTÓRICO DO GÊNERO Biomphalaria

A partir de 1934 a denominação Australorbis glabratus (do latim australis = do sul; orbis = disco,

objeto enrolado; glabratus = liso, glabro), proposta por Pilsbry (1934), passou a ser adotada pela maioria

dos autores. No entanto, outros nomes genéricos eram aplicados a espécies que atualmente formam ao

lado de glabrata no gênero Biomphalaria, como Taphius (Adams & Adams, 1858), Platytaphius (Pilsbry,

1924) e Tropicorbis (Brown & Pilsbry, 1914).

Wright (1959), tendo por base a observação de Hubendick (1955) de que os moluscos hospedeiros

intermediários de S. mansoni na África e na América do Sul eram congenéricos, argumentou que

a seleção do nome correto para este gênero de planorbídeos não pode ser decidida pela simples aplicação da

regra de prioridade, porque há um conflito de opinião a respeito do nome disponível mais antigo; além

disso, a situação é complicada pelo fato de que os nomes que competem pela precedência sob a regra de

prioridade são todos inteiramente desconhecidos pelo pessoal médico de campo e pelos parasitologistas

frequentemente ocupados em estudos sobre esses moluscos. (Wright, 1959: 906-907)

Na seqüência do texto, informa que um grupo de especialistas, constituído por ele próprio, Frederico

Simões Barbosa (do Brasil), Bengt Hubendick (da Suécia) e Emile Abdel Malek (dos Estados Unidos),

dirigira-se à Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica (Cinz) pedindo “uma decisão que

estabilizasse a nomenclatura deste grupo de máxima importância econômica”. Finalizando, recomenda

que até a decisão da Cinz sejam usados os nomes genéricos Biomphalaria para os vetores africanos de

S. mansoni e Australorbis ou Tropicorbis para os sul-americanos. A proposição de Barbosa et al. foi

publicada em 1961 e a decisão da Comissão de Nomenclatura, a favor de Biomphalaria, em 1965.

O nome Biomphalaria (do latim bis = duas vezes; do grego omphalos = umbigo, em referência ao

aprofundamento do giro central nos dois lados da concha) foi proposto como gênero novo por Preston

(1910) para a nova espécie B. smithi do lago africano Albert Edward, em uma publicação sobre 28

espécies, todas novas, de moluscos daquele lago e de duas colônias africanas. Trata-se de uma

denominação pouco expressiva, porquanto inúmeras categorias de moluscos de concha discoidal

apresentam dois ‘umbigos’.

Nem todos os malacologistas profissionais aceitaram sem reservas a decisão da Cinz. Parodiz

(1969), por exemplo, continua a adotar o nome Taphius, para o gênero, e assim se manifesta a respeito

de sua decisão:

Esta decisão açodada foi não apenas inteiramente arbitrária, contra a lei da prioridade, como também

desconsiderou as recomendações da própria Comissão para que sejam conservados os nomes com mais de 50

anos de uso geral. Taphius tinha sido usado por 110 anos e foi introduzido 55 anos antes de Biomphalaria.

Além disso, os autores citados pela Comissão em apoio à decisão não foram todos coerentes: no ano anterior

o próprio Hubendick e Harry (The freshwater pulmonate mollusca of Puerto Rico. Meddel. f. Göteborgs Mus.

Zool. Avdelning. No. 136 (B), 9 (5): 1-77) tinham declarado à pág. 42 que o gênero Taphius é atualmente

reconhecido como o único na subfamília [Taphiinae]. Quanto à alegada precedência de Planorbina Haldeman,

1842, o status desse nome tinha sido esclarecido por Pilsbry (1934) e F. C. Baker (1945), e a seleção de Dall em

1905 de Planorbis olivaceus como tipo era incorreta, uma vez que Haldeman se referira a uma espécie

européia, Planorbis spirorbis Linnaeus. Se o desrespeito ao Código Internacional a favor, ou pela conveniência,

de qualquer grupo de profissionais torna-se prática aceita, os taxonomistas enfrentarão o dilema de ter de

optar entre a autoridade prescrita no código e decisões arbitrárias fora das regras. (Parodiz, 1969: 164)
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MORFOLOGIA DE Biomphalaria

As características aqui consideradas são aquelas relacionadas à sistemática morfológica e referem-se

particularmente aos planorbídeos do gênero Biomphalaria. A descrição original de Preston é a seguinte:

Biomphalaria, gen. n.

Shell subdiscoidal, planulate, with concave spire, last whorl very large; umbilicus open, but shallow;

aperture gaping; labrum greatly receding below.

Type of genus, B. smithi, Preston.

A curious form belonging to the Limnaeidae and which, judging from the shell alone, should be placed

near Choanomphalus from Lake Baikal. (Preston, 1910: 535)

As ilustrações que acompanham a descrição de Preston e a monografia de Pilsbry & Bequaert (1927)

estão reproduzidas na Figura 1.

A aparência exterior de uma Biomphalaria (no caso, a B. glabrata) está representada na Figura 2.

A descrição a seguir aplica-se às três espécies transmissoras de S. mansoni na região neotropical –

B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea – e restringe-se aos sistemas orgânicos portadores de estruturas

de importância diagnóstica. Descrições mais detalhadas das três espécies se encontram em outras

publicações (Paraense & Deslandes, 1955; Paraense, 1970, 1972).

A concha adulta (Figura 2) tem a forma de disco bicôncavo planispiral não operculado, com orientação

sinistrógira. A cor natural é castanha, podendo variar sob influência das condições ambientais, como

referido adiante.

Figura 1 – Biomphalaria smithi – A: segundo Preston (1910); B: segundo Pilsbry & Bequaert (1927)
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Como todos os pulmonados, os planorbídeos são hermafroditas. Seu sistema genital compreende um

órgão produtor de células germinais masculinas e femininas – o ovotéstis, que ocupa a extremidade

caudal do corpo e, portanto, os giros centrais da concha, ao qual se segue um conduto para eliminação

daquelas células (ovispermiduto ou canal hermafrodita), que se bifurca em um ramo masculino e outro

feminino. O sistema genital fornece as características morfológicas mais importantes para a identificação

dos planorbídeos, representadas na Figura 3.

O ovotéstis é composto por vesículas piriformes simples, bifurcadas, menos freqüentemente tri ou

quadrifurcadas, em cujas paredes desenvolvem-se as células reprodutoras masculinas e femininas. Estas são

lançadas na luz de um canal coletor que percorre ventralmente a massa de vesículas, expandindo-se gradualmente

na direção cefálica. Ao atingir esse nível, o canal coletor estreita-se bruscamente, passando a constituir o

canal ovispermático ou ovispermiduto. Logo após deixar o ovotéstis o ovispermiduto emite numerosos

divertículos, que constituem as vesículas seminais, onde se acumulam e amadurecem os espermatozóides.

Em seguida, volta a estreitar-se e percorre um longo trajeto até desembocar em uma pequena bolsa – a

encruzilhada genital, ou carrefour –, que recebe também a secreção da glândula do albume, destinada a

envolver o ovo. A partir do carrefour o sistema genital divide-se em dois ramos – feminino e masculino.

Figura 2 –  Características externas de Biomphalaria, utilizadas na taxonomia

ac – abertura da concha

ag – abertura genital masculina

bm – borda do manto

ca – calo

cl – colo

gi – giro interno ou apical (primeiro giro)

la – largura da abertura

ld – lado direito

le – lado esquerdo

ol – olho

pb – pseudobrânquia

pc – pericárdio

pe – pé

pf – periferia

pl – palpos labiais

pn – pneumóstoma

pr – prepúcio

ps – perístoma

so – sola

su – sutura

te – tentáculo
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Figura 3 – Biomphalaria glabrata: dissecção parcial pelo lado direito, indicando estruturas de importância

taxonômica. A encruzilhada genital, ou carrefour, está encoberta pela glândula do albume

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

bv – bolsa vaginal

cc – canal coletor do ovoteste

cd, cd’ – canal deferente

ce – canal espermático

ces – canal da espermateca

cm – colar do manto

cp – canal prostático

cr – crista renal

e – espermateca

es – esôfago

est – estômago

ga – glândula do albume

gd – glândula digestiva (hepatopâncreas)

gn – glândula nidamental

i – intestino

m – meato do ureter

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

p – próstata

pc – pericárdio

pr – prepúcio

sb – saco bucal

sn – sistema nervoso central

tr – tubo renal

u – ureter

ut – útero

va – vagina

vp – veia pulmonar

vr – veia renal

vs – vesícula seminal
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O ramo feminino compreende a glândula do albume, o oviduto, a glândula nidamental, o útero, a

vagina e a espermateca.

Chegando ao carrefour, o ovo é envolvido pela secreção nutritiva da glândula do albume, segue pelo

oviduto, pela bolsa do oviduto e pela glândula nidamental, formando grupos encapsulados pelas secreções

destes condutos e denominados ‘cápsulas ovíferas’. Após um percurso relativamente longo, a glândula

nidamental diminui gradualmente de calibre continuando-se com o útero, que por sua vez também se

estreita para continuar-se com a vagina. À direita da vagina está a espermateca, cujo corpo sacular

continua-se com um canal estreito que se abre na luz da vagina.

O ramo masculino compreende o espermiduto ou canal espermático, a próstata, o canal deferente

e o complexo peniano. O espermiduto estende-se do carrefour até a bolsa do oviduto, por cuja superfície

passa alojado em uma ligeira depressão. Prossegue ao longo e à direita da glândula nidamental,

emitindo uma série de evaginações – os divertículos prostáticos –, algumas indivisas, na maioria mais

ou menos ramificadas, cujo conjunto constitui a próstata, aderida à glândula nidamental. A fileira de

divertículos prostáticos termina ao nível da espermateca, cujo corpo é circundado pelo divertículo

mais anterior, na maioria dos casos. A partir daí o espermiduto desliga-se dos órgãos vizinhos, passando

a constituir o canal deferente, que segue em direção à base do tentáculo esquerdo, onde se mescla com

fibras do tecido local. Daí, inflete-se bruscamente na direção caudal, flutuando livre na cavidade do

corpo para continuar-se no complexo peniano. Este é formado pelo pênis – prolongamento do canal

deferente –, envolvido por uma bainha – bainha do pênis ou saco vérgico. Retoma a direção cefálica,

continuando-se no prepúcio, formação tubular predominantemente muscular que se abre logo atrás do

tentáculo esquerdo e pouco adiante da abertura da vagina.

O teto da cavidade respiratória ou cavidade pulmonar, abundantemente vascularizado, é percorrido

longitudinalmente pelo tubo renal, ladeado à direita pela veia pulmonar e à esquerda pela veia renal.

Demais caracteres estão assinalados na Figura 3.

O sistema digestivo, também representado na Figura 3, compreende o saco bucal, com as glândulas

salivares, o esôfago, o estômago, com a glândula digestiva, e o intestino. A massa bucal tem o aspecto de

um bulbo, em cujo interior está a rádula, que como o resto do sistema digestivo não apresenta caracteres

de valor diagnóstico para diferençar as três espécies.

Biomphalaria glabrata

B. glabrata é o mais importante transmissor de S. mansoni na região neotropical, não só pelo alto

grau de suscetibilidade de suas populações ao parasito como pela extensão de sua distribuição geográfica.

Foi descrita por Say (1818) como Planorbis glabratus, com base em uma concha doada à Academia de

Ciências Naturais da Filadélfia pelo naturalista L’Hermenier, que garantia pertencer a uma espécie

existente nos arredores de Charleston, Carolina do Sul, onde ele vivera por alguns anos. No entanto,

pesquisas ulteriores não confirmaram a ocorrência, naquela região, de exemplares correspondentes à

descrição de Say. Sabe-se hoje que os grandes planorbídeos lá existentes pertencem ao gênero Helisoma.

Pilsbry (1934) investigou o assunto detalhadamente. Em correspondência com Mr. E. B. Chamberlain,

diretor do Museu de Charleston, foi informado de que L’Herminier (não L’Hermenier, como escrito por

Say) chegou a Charleston por volta de 1814, vindo de Guadeloupe e trazendo um grande lote de exemplares

coletados durante vinte anos, que ofereceu à Literary and Philosophical Society of South Carolina.
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L’Herminier foi então nomeado curador do museu da Sociedade, exercendo esse cargo até 1819, quando

regressou a Guadeloupe. Baseado nessas informações e na comparação das conchas de dois espécimes

de Guadeloupe pertencentes à Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Pilsbry (1934) concluiu

que a descrição, por Say, do exemplar doado por L’Herminier ajustava-se bem a Planorbis guadaloupensis

(Sowerby, 1822), das Antilhas, não tendo dúvida sobre a unicidade dos dois táxons e a conseqüente

prioridade de Planorbis glabratus. Nesse estudo, Pilsbry adotou o nome genérico Australorbis, para a

espécie em questão.

Antes de Pilsbry, Planorbis guadaloupensis havia sido referido como espécie-tipo dos gêneros Menetus

(Fischer, 1887) e Planorbina (Dall, 1905; e outros autores).

Enquanto Say dava a conhecer a existência de Planorbis glabratus, Spix e Martius coletavam no

estado da Bahia, mais precisamente em Ilhéus e Almada, entre 13 de dezembro de 1818 e 6 de janeiro de

1819, conchas de um planorbídeo atualmente considerado idêntico à espécie descrita por Say. Spix,

responsável pela parte zoológica da expedição, etiquetou-as como Planorbis olivaceus, P. ferrugineus, P.

nigricans, P. albescens e P. viridis, evidentemente de acordo com a cor da concha. Como o estudo dos

moluscos conquíferos era baseado quase exclusivamente nos caracteres da concha, durante longas

expedições era conveniente coletar conchas vazias, cuja cor pode variar dependendo do tempo e do ambiente.

Em ambientes naturais a concha de B. glabrata viva é quase sempre olivácea, permanecendo assim

durante tempo variável depois da morte e decomposição do animal (P. olivaceus). Em regiões de solo

laterítico a concha pode tomar uma cor ferruginosa (P. ferrugineus), que fica mais escura com a passagem

do tempo (P. nigricans). Se a camada calcária é exposta pela erosão do perióstraco, a concha aparece

esbranquiçada (P. albescens), podendo ficar esverdeada pela ação de algas verdes (P. viridis).

Spix faleceu em 1827, deixando a meio caminho o estudo de seus espécimes, completado por Wagner

(1827), que introduziu alterações substanciais, mantendo o nome olivaceus para o exemplar maior e

considerando ferrugineus um sinônimo de concha menor. Além disso, introduziu um sexto exemplar, não

selecionado por Spix, denominando-o P. lugubris e considerando-o sinônimo sênior das três espécies

restantes de Spix. Depois de descrever esse P. lugubris, declara que ele é encontrado junto com P. olivaceus

e remete o leitor a uma figura de número 1.118 e à sua descrição original (de P. lugubris) na edição de

1786 do Conchylien-Cabinet de Martini-Chemnitz (rejeitada pela Cinz). Mas essa figura 1.118 refere-se a

um planorbídeo das Índias Ocidentais.

Outros sinônimos de B. glabrata no Brasil são: Planorbis lundii (Beck, 1837), P. cummingianus (Dunker,

1848), P. becki e P. bahiensis (Dunker, 1850) (em parte, espécimes da Bahia) e P. dentifer (Moricand, 1853).

A concha adulta de B. glabrata (Figuras 2, 4A, 6) tem de 20 mm a 30 mm de diâmetro máximo na

grande maioria das populações, chegando excepcionalmente a cerca de 40 mm em ambientes mais

favoráveis, como observado em Mascarenhas e Itarana, no estado do Espírito Santo. Largura entre cerca

de 5 mm a 8 mm, com cerca de seis giros arredondados, crescendo lentamente em diâmetro, bem visíveis

em ambos os lados, o central  mais exposto à esquerda. Lado direito, largamente côncavo, com o giro

central profundo, e o esquerdo formando concavidade rasa. Sutura encontra-se bem marcada em ambos

os lados. Periferia arredondada, tendendo para a direita. Abertura oval ou arredondada. Em algumas

populações, a concha é mais larga que habitualmente, chegando a apresentar apreciável grau de carenação

bilateral, mais acentuada à esquerda (Paraense, 1961).
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As conchas de indivíduos juvenis (2 mm a 9 mm de diâmetro) que vivem em ambientes sujeitos a

dessecação estacional apresentam muitas vezes um ou mais grupos de lamelas no interior da abertura

(Paraense, 1957) (Figura 5), a qual freqüentemente se desvia para a esquerda, assemelhando essas conchas

às de Biomphalaria schrammi (Paraense, Fauran & Courmes, 1964). Cada grupo consta geralmente de seis

lamelas, às vezes menos, que são total ou parcialmente reabsorvidas durante o crescimento do animal,

podendo, na concha adulta, permanecer no local original. Quando mantidos em laboratório, esses espécimes

lamelados tendem a sair da água, aderindo às paredes do aquário.

Figura 4 – Corte diametral das conchas de Biomphalaria glabrata (A) e B. tenagophila (B)

Figura 5 – Biomphalaria glabrata: conchas de espécimes jovens com lamelas

Uma característica decisiva para a identificação de B. glabrata entre as espécies congêneres é a

presença, nos espécimes jovens (até cerca de 10 mm de diâmetro), de uma linha pigmentada ao longo da

membrana que cobre a superfície ventral do tubo renal (Figura 7A). À medida que cresce o animal, ergue-

se uma prega longitudinal sobre essa linha, formando a denominada crista renal (Figuras 7B, 7C). Uma

crista renal bem desenvolvida também ocorre em espécies do gênero Helisoma, porém desprovida de

pigmentação melânica (Paraense, 1976).
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Figura 6 – Concha e sistema genital de Biomphalaria glabrata

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

bv – bolsa vaginal

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

A genitália está representada na Figura 6. Ovotéstis geralmente com mais de 200 divertículos, a

maioria bi ou trifurcados; vesículas seminais formando denso conjunto de divertículos moderadamente

alongados; parede ventral da vagina expandida em bolsa bem delimitada; espermateca ovóide, claviforme

ou mesmo globosa, dependendo do estado de repleção, com ducto geralmente tão longo quanto o corpo;

próstata com 15 a 30 divertículos longos, delgados, predominantemente arborescentes, o anterior inserido

entre a espermateca e o útero; e bainha do pênis de um pouco mais curta a um pouco mais longa que o

prepúcio, aproximadamente do mesmo diâmetro que a porção mais larga do canal deferente.

ov – oviduto

p – próstata

pr – prepúcio

ut – útero

va – vagina

vs – vesícula seminal
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Figura 7 – Teto da cavidade pulmonar de Biomphalaria. A: linha pigmentada ao longo da superfície ventral

do tubo renal em espécime jovem de B. glabrata; B: estádio inicial da crista renal sobre a linha pigmentada;

C: crista renal em espécime adulto; D: ausência de crista renal em outras espécies de Biomphalaria

bm – borda do manto

cor – coração

cr – crista renal

crl – crista lateral

ga – glândula do albume

lr – linha renal pigmentada

m – meato do ureter

pc – pericárdio

pn – pneumóstoma

tr – tubo renal

u – ureter

vp – veia pulmonar

vr – veia renal
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Biomphalaria tenagophila

B. tenagophila (do grego tenagos = pântano; philos = amigo) foi descrita por Orbigny (1835) com

base em exemplares coletados em Corrientes (Argentina) e em Santa Cruz e Chiquitos (Bolívia). Orbigny

(1835, 1837) relata tê-la encontrado no Rio de Janeiro, “nos pântanos de São Cristóvão, onde é bastante

rara”, denominando-a Planorbis ferrugineus Spix, que como visto anteriormente é sinônimo de B. glabrata.

Em São Cristóvão foram encontrados espécimes que concordam com a descrição de Orbigny, mas são

indistinguíveis de B. tenagophila pela anatomia e por provas de cruzamento (Paraense, 1961).

Em 1856, Dunker descreveu a espécie Planorbis bahiensis, baseado em espécimes coletados na Bahia

e no Rio de Janeiro. Tratava-se realmente de duas espécies: B. glabrata da Bahia e B. tenagophila do Rio

de Janeiro (Paraense, 1961; Dunker, 1856).

Lutz (1918) admitia que o planorbídeo encontrado habitualmente no Rio de Janeiro era P. nigricans

de Spix, da Bahia. Sua opinião era reforçada pelo fato de ter recebido espécimes, por ele considerados

típicos, da cidade de Caravelas, na Bahia. Por alguns anos, vários autores – eu inclusive – adotaram a

nomenclatura de Lutz, tratando como nigricans a tenagophila do Rio de Janeiro para o sul. Somente em

1960 notei que os exemplares de Caravelas eram realmente B. tenagophila. Em 1994 coletei-a em Ibirapuã

e Itamaraju, esta última localidade situada cerca de 100 km ao norte de Caravelas, sendo o atual limite

norte de sua distribuição.

A concha adulta de B. tenagophila (Figuras 4B, 8) alcança cerca de 35 mm de diâmetro e 11 mm de

largura na abertura; mas, na grande maioria das populações, o diâmetro máximo poucas vezes ultrapassa

25 mm. Suas outras características são: sete a oito giros carenados, mais acentuadamente no lado esquerdo,

crescendo lentamente em diâmetro e bem visíveis nos dois lados, o central mais exposto à esquerda; lado

direito variavelmente deprimido, desde muito côncavo até quase plano, com o giro central aprofundado;

lado esquerdo geralmente mais côncavo que o direito; sutura bem marcada em ambos os lados; periferia

arredondada, tendendo para a direita; abertura deltóide, transversal nas conchas mais largas e tendendo

a cordiforme nas mais estreitas; em indivíduos ou populações de concha mais estreita há uma tendência à

atenuação das carenas e ao achatamento do lado direito; lados da concha escavados, mais profundamente

à esquerda. Em comparação com B. glabrata apresenta maior largura, uma angulação mais ou menos

acentuada ao longo da parede lateral dos giros, principalmente no lado esquerdo, e a abertura mais larga

que alta, de contorno deltóide. Nos variantes de concha mais estreita a angulação pode ser menos nítida

ou faltar completamente. Nestes casos confunde-se com B. glabrata, só sendo possível a distinção pelo

exame anatômico.

A anatomia de B. tenagophila (Figura 8) é quase idêntica à de B. glabrata, diferindo apenas pela

ausência da crista renal (Figura 7D) ou da linha pigmentada que a precede nos espécimes jovens.

Biologicamente, as duas espécies são separadas por absoluto isolamento reprodutivo.
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Figura 8 – Concha e sistema genital de Biomphalaria tenagophila

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

bv – bolsa vaginal

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

ov – oviduto

p – próstata

pr – prepúcio

ut – útero

va – vagina

vs – vesícula seminal
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Biomphalaria occidentalis

Descrita por Paraense (1981), é muito semelhante a B. tenagophila, dela se distinguindo pela ausência

de bolsa vaginal, pelo aspecto longilíneo do complexo peniano (Figura 9) e pela eletroforese da hemolinfa

em gel de agarose (Bailey, Michelson & Paraense, 1986). As duas espécies são separadas por absoluto

isolamento reprodutivo. B. occidentalis está presente nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul e Paraná, no oeste de São Paulo e no Paraguai. Não tem sido encontrada naturalmente

infectada por S. mansoni e não é suscetível à infecção experimental (Paraense & Corrêa, 1982).

Figura 9 – Concha e sistema genital de Biomphalaria occidentalis

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

ov – oviduto

p – próstata

pr – prepúcio

va – vagina

vs – vesícula seminal
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Biomphalaria straminea

B. straminea (do latim stramineus = cor de palha), cujas conchas estão depositadas na coleção

Cuming do Museu de História Natural em Londres, está etiquetada como procedente da América do Sul.

Foi descrita por Dunker (1848), sem figura, como Planorbis stramineus. Uma descrição ulterior (Dunker,

1850), com figuras de um espécime, é insuficiente para um reconhecimento seguro. O autor diz que seu

P. stramineus é muito semelhante à figura de Planorbis montanus Orbigny, do lago Titicaca, “mas de

modo nenhum se ajusta à descrição original daquela espécie”. Refere-se também a outro exemplar da

coleção de Cuming, de Aconcágua, Chile, tendo dúvida quanto a considerá-la uma variedade de P.

stramineus ou uma outra espécie. Quanto a P. montanus, Pilsbry (1924) e Hubendick (1955) mostraram

que é uma forma de P. andecolus Orbigny, 1835, também do Lago Titicaca, anatomicamente muito diferente

do que hoje se conhece como B. straminea (Paraense & Deslandes, 1957). Quanto ao espécime de Aconcágua,

muito provavelmente é o planorbídeo daquela província chilena descrito por Biese (1951) como Tropicorbis

schmiererianus. A semelhança entre as conchas dessas espécies nominais dificulta a solução do problema.

Martens (1859), estudando material venezuelano da região costeira do lago Maracaibo e dos arredores

de Mérida, restringiu a localidade-tipo de P. stramineus para Lagunilla. Existe realmente uma localidade

chamada Lagunillas (não Lagunilla) em ambas as regiões, e Martens não indicou claramente a posição

de ‘sua’ Lagunilla. Sobre P. stramineus ele apenas diz que ocorre em Lagunilla, de “água cálida, pouco

ondulosa, salina”, no mesmo hábitat de Ampullaria eximia (Dunker, 1853).  No final de sua descrição de

A. eximia, Dunker (1853) declara que, “de acordo com informação do Sr. cônsul Gruner, de Bremen, a

localidade deste caramujo é a província Coro, no lago Maracaibo”. Na realidade, Coro é a capital do

estado Falcón e está situada cerca de 250 km a nordeste do lago Maracaibo.

Em maio de 1974 coletei em Lagunillas, 30 km a oeste da cidade de Mérida, um planorbídeo descrito

por Preston (1907) como P. meridaensis. Sua concha é semelhante à da atualmente chamada B. straminea,

mas pela anatomia não se distingue de B. prona (Paraense, 1992), descrita pelo próprio Martens (1873),

do lago Valencia, e cuja concha é notavelmente modificada fora do lago (Paraense et al., 1992).

Resumindo, quase com certeza a Lagunilla de Martens é a aldeia venezuelana no lago Maracaibo,

cuja água salina, derivada do Mar do Caribe através do golfo de Venezuela, comunica sua salinidade à

“Laguna von Lagunilla” por ele mencionada. A propósito, no nordeste do Brasil B. straminea foi encontrada

vicejando em águas salinas, com 1-2 g NaCl/litro (Lucena, 1946).

Pode-se afirmar, entretanto, que Cuming nunca esteve na Venezuela. Sua coleta de conchas nas Américas

restringiu-se à costa do Pacífico, da ilha de Chiloé, no Chile, à Conchagua, nas Honduras (Dance, 1986).

Martens (1873) refere-se a espécimes de Planorbis stramineus no Museu de Berlim: de Lagunilla,

coletados por Engel; de Caracas, por Ernst; e do estado brasileiro do Ceará, por Zietz. Lutz (1928) identificou

como P. stramineus um planorbídeo que encontrou perto de Maracay, assegurando que coincidia com a

espécie assim considerada por Martens. Das localidades por este referidas, a única em que seguramente

ocorre B. straminea (segundo a definição atual) é o Ceará. Como sua presença nas outras localidades não

tem sido confirmada, o nome straminea é aplicado usualmente ao planorbídeo morfologicamente idêntico

à forma que ocorre no Ceará.

O próximo registro de B. straminea é de Baker, que a coletou no lago Papari (estado do Rio Grande do

Norte, Brasil) e no Ceará: “Há cerca de meia dúzia de formas de Planorbis muito semelhantes descritas da
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América do Sul, não figuradas ou imperfeitamente figuradas, muito possivelmente redutíveis a uma ou

duas espécies. Planorbis stramineus Dunker parece ser a primeira delas a ser descrita (Baker, 1913)”.

Além disso, Baker registra a ocorrência de B. peregrina (Orbigny, 1835) na região costeira do Ceará,

o que nunca foi confirmado: seu limite norte é 15º S (Paraense, 1950), ao passo que o limite sul do Ceará

é 8º S. A dúvida de Baker também foi expressa por Lutz:

No Estado de Pernambuco, que é um dos centros principais da schistomatose intestinal, não se conhece

as grandes especies de Planorbis. De outro lado, existe uma especie, menor e muito espalhada, tanto nos

rios como nas lagoas. Procurando identificar esta, lidei com sérias dificuldades. Parece-se um pouco com o

peregrinus D’ORB., do qual F. BAKER cita um exemplar do Ceará, que talvez pertença a nossa especie;

todavia o peregrinus legitimo, que obtive em Montivideo, é maior e difere pela forma do ultimo giro. BAKER

da tambem o stramineus DUNKER como especie do Ceará; mas este difere pelo tamanho e tambem pela

forma, se a figura de REEVE-SOWERBY for correta. Não quero contestar que a especie já fosse colecionada,

mas não parece ter sido bem definida. Por isso me vejo obrigado a dar-lhe um nome; escolhi o de centimetralis,

indicando o tamanho, que, neste caso, muito ajuda á identificação. (Lutz, 1918) [Na região semi-árida do

nordeste brasileiro encontrei espécimes medindo 15 mm]

Foi antes mencionado que Lutz (1928) identificou como P. stramineus um planorbídeo por ele coletado

perto de Maracay. Como ele tinha proposto a espécie centimetralis dez anos antes, distinguindo-a de

straminea, fica em dúvida a verdadeira identidade desses espécimes venezuelanos. Tal confusão sobre B.

straminea e muitas espécies de planorbídeos e outros moluscos deve-se ao fato de suas descrições terem

sido baseadas exclusivamente em caracteres da concha.

Ainda no tocante à Venezuela, em dezembro de 1956 coletei B. straminea (alguns espécimes emitindo

cercárias de S. mansoni) em San Joaquín, estado Carabobo, em um riacho de Hacienda Cura, onde membros

de uma família estavam infectados pelo parasito.

A concha adulta de B. straminea (Figura 10) alcança cerca de 16 mm de diâmetro e 6 mm de largura

na abertura. Possui cinco giros arredondados, freqüentemente um pouco subangulosos à esquerda,

crescendo um pouco mais rapidamente em diâmetro que em glabrata e tenagophila e bem visíveis nos

dois lados, o central mais exposto à esquerda. Lado direito variavelmente côncavo, tendendo muitas

vezes a aplanar-se, com o giro central profundo. Lado esquerdo variavelmente côncavo, em geral mais

largamente que o direito. Sutura bem marcada em ambos os lados, geralmente mais profunda à esquerda.

Periferia arredondada, medial ou tendendo ligeiramente para a direita. Abertura ovóide ou arredondada.

A genitália está representada na Figura 10: ovotéstis geralmente com mais de 50 e menos de 150

divertículos, predominantemente simples ou bifurcados. Parede dorsal da vagina enrugada, devido à presença

de uma série de ondulações transversais. Espermateca ovóide ou claviforme, com ducto, quando bem

delimitado, quase sempre um pouco mais curto que o corpo. Próstata com cerca de cinco a 20 divertículos

relativamente curtos, os mais ramificados tendendo a arborescentes, o anterior quase sempre inserido entre

a espermateca e o útero. Bainha do pênis de um pouco mais curta a mais longa  que o prepúcio e geralmente

mais larga que o canal deferente. Três camadas musculares na parede do pênis (Figura 11), sendo a interna

longitudinal, a média circular e a externa oblíqua, bem evidentes no terço médio do órgão (nas outras

espécies de Biomphalaria há uma camada interna longitudinal e uma externa circular).
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Figura 10 – Concha e sistema genital de Biomphalaria straminea

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

ev – enrugamento vaginal

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

ov – oviduto

p – próstata

pr – prepúcio

ut – útero

va – vagina

vs – vesícula seminal
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HOSPEDEIROS EXPERIMENTAIS

Biomphalaria peregrina

B. peregrina (do latim peregrinus = que viaja no estrangeiro, em referência à sua ampla distribuição

geográfica) foi descrita por Orbigny (1835) com base em exemplares de Rio Negro, na Patagônia. Investigada

por Paraense (1966b), está representada na Figura 12.

A concha adulta atinge cerca de 16 mm de diâmetro e 5 mm de largura na abertura, com cinco a seis

giros arredondados, um pouco subangulosos à esquerda, crescendo lentamente em diâmetro e bem visíveis

em ambos os lados, o central mais exposto à direita. Lado direito de aplanado a ligeiramente côncavo,

com giro central pouco aprofundado. Lado esquerdo formando concavidade de profundidade variável.

Sutura bem marcada em ambos os lados, geralmente mais profunda à esquerda. Periferia arredondada,

tendendo um pouco para a direita. Abertura arredondada.

Superfície ventral do tubo renal lisa, sem crista. Ovotéstis geralmente com mais de 50 e menos de 150

divertículos, a maioria simples ou bifurcados. Divertículos da vesícula seminal predominantemente alongados.

Parede ventral da vagina expandida em bolsa bem delimitada. Espermateca ovóide ou claviforme; ducto,

quando bem delimitado, quase sempre um pouco mais curto que o corpo. Próstata contendo de oito a 22

divertículos longos, delgados, predominantemente arborescentes, o anterior quase sempre recobrindo e

ocultando o ápice da espermateca. Bainha do pênis relativamente larga, porção média com diâmetro muito

maior que o da porção mais larga do canal deferente; varia de um pouco mais curta a um pouco mais longa

que o prepúcio (relação entre os comprimentos dos dois órgãos de 0,5 a 1,7).

  Até agora não foi registrada infecção natural de B. peregrina por S. mansoni. Entretanto, duas

populações – de Lapa, estado do Paraná, e de Chillogallo, Equador – mostraram-se suscetíveis ao parasito

no laboratório (Paraense & Corrêa, 1973).

Figura 11 – Cortes transversais dos complexos penianos de Biomphalaria straminea (A) e das outras

espécies (B)

be – bainha epitelial

bp – bainha do pênis

ex – camada muscular externa

in – camada muscular interna

me – camada muscular média
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Figura 12 – Concha e sistema genital de Biomphalaria peregrina

bo –  bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

bv – bolsa vaginal

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

ov – oviduto

p – próstata

ut – útero

va – vagina

vs – vesícula seminal
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Biomphalaria amazonica

Descrita por Paraense (1966a, 1983), com ampla distribuição nos estados do Acre, Amazonas e

Rondônia, foi recentemente encontrada na Bolívia (Pointier et al., 2002). A concha adulta de Biomphalaria

amazonica atinge cerca de 8 mm de diâmetro e 2,5 mm de largura. Cinco giros arredondados nos dois

lados (exceto na parede direita do giro corporal, que tende a ser achatado) e separados por sutura profunda.

No lado direito o giro mais central é acentuadamente profundo e os seguintes ascendem gradualmente ao

nível do penúltimo, delimitando uma cavidade afunilada. Giro externo nivelado ao anterior e defletido

para a esquerda, às vezes acentuadamente, na região da abertura, em mais da metade dos espécimes bem

desenvolvidos. Lado esquerdo larga e moderadamente escavado, mostrando a superfície dos giros internos

mais nitidamente que o lado direito. Periferia arredondada. Abertura ovóide, às vezes arredondada, e um

pouco oblíqua. Perístoma fino e contínuo.

Figura 13 – Concha e sistema genital de Biomphalaria amazonica

bo – bolsa do oviduto

bp – bainha do pênis

bv – bolsa vaginal

cc – canal coletor do ovoteste

cd – canal deferente

ce – canal espermático

e – espermateca

eg – encruzilhada genital ou carrefour

gn – glândula nidamental

mp – músculo protrator do prepúcio

mr – músculo retrator do prepúcio

od – ovispermiduto

ot – ovoteste

ov – oviduto

p – próstata

pr – prepúcio

va – vagina

vs – vesícula seminal
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Superfície ventral do tubo renal lisa, sem crista. Ovotéstis com 30 – 50 divertículos, principalmente

claviformes ou digitiformes (exemplificando, o ovotéstis de um espécime tinha 39 divertículos, sendo 32

simples, seis bifurcados e um trifurcado). Divertículos da vesícula seminal nodulares ou digitiformes.

Parede ventral da vagina expandida em bolsa bem delimitada. Espermateca variando de claviforme a

obovóide, conforme o grau de repleção. Próstata com cerca de oito a 12 divertículos com ramificações

curtas, que se sobrepõem apenas ligeiramente. Bainha do pênis um pouco mais curta que o prepúcio.

Também B. amazonica não tem sido encontrada naturalmente infectada por S. mansoni, mas se

mostrou suscetível em experimentos de laboratório (Corrêa & Paraense, 1971; Paraense & Corrêa, 1985).

PERSPECTIVAS

O movimento denominado ‘Nova Sistemática’ preconizava, há mais de cinqüenta anos, a adoção de

métodos de outras disciplinas (genética, evolução, ecologia, paleontologia, biogeografia etc.), além da

morfologia, no campo da taxonomia. Com o desenvolvimento da genética molecular, tornou-se inevitável

a aplicação de seus princípios à malacologia, que passou a adotar as novas técnicas que hoje constituem

a ‘taxonomia molecular’. Com a disponibilidade destas técnicas, a opção por uma das duas modalidades

taxonômicas depende da vocação do pesquisador. Desde que corretamente aplicadas, ambas atingem

satisfatoriamente o mesmo objetivo.
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