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Os moluscos de água doce são hospedeiros intermediários de trematódeos,
entre os quais há muitos parasitos importantes do homem e dos animais domésticos.
Por esta razão o seu estudo não tem apenas um interesse malacozoológico, mas
constitui um assunto de zoologia médica, como os insetos sugadores de sangue.
Entre esses moluscos se destaca o gênero Planorbis, por incluir os hospedeiros
intermediários do Schistosomum mansoni, como foi descoberto no Egito por uma
comissão médica, chefiada por Leiper, e depois verificado por mim em estudos
feitos com as nossas espécies.

Em seguida darei uma descrição e determinação das espécies estudadas; vêm
acompanhadas de boas estampas e precedidas de algumas noções gerais para uso
dos leitores, menos familiarizados com estes assuntos. Darei também um catálogo
geral de espécies brasileiras e sul-americanas, a fim de facilitar a determinação
de outras espécies.

Os moluscos de água doce dividem-se em gastrópodes e bivalves. Os gastró-
podes andam sobre o pé, munido de uma sola; têm uma cabeça com duas ou
quatro antenas e um corpo de forma alongada. O tipo mais simples é o das lesmas,
que são bilateralmente simétricas e não têm casca. Supondo-se uma lesma for-
mando uma casca, aberta na extremidade cefálica e alargando-se, à medida que
o animal cresce, esta tomará a forma de um cartucho mais ou menos alongado. Se
um lado cresce muito mais do que o outro, tornar-se-á curva como um chifre; as
circunvoluções podem se enrolar e achatar, uma sobre a outra, produzindo assim a
enorme variedade de cascas, usada em primeiro lugar para a sistemática desses
animais. Se o lado direito cresce menos, a casca se enrolará sobre esse lado e
ficará dextrogira ou dextral, o que é a regra; no caso contrário ficará sinistral.
Sendo a casca, em seu conjunto, alongada, cônica, fusiforme ou globosa, a aber-
tura das dextrais fica à mão direita do observador, quando o ápice é dirigido para
cima e a boca para frente. Nas sinistrais é virada em sentido contrário, ficando à
esquerda do observador. Neste caso também a posição dos órgãos internos do
animal é invertida.

Os gastrópodes de água doce podem ser divididos em aperculados e não
aperculados. Entre os primeiros há os maiores representantes no gênero Ampullaria,

Caramujos da água doce do gênero Planorbis,
observados no Brasil pelo dr. Adolpho Lutz *

* Trabalho publicado em 1918 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.10, fasc.1, em português
(p.65-82) e em inglês (p.45-60), com quatro estampas (15 a 18). O título em inglês é “On Brasilian
fresh-water shells of the genus Planorbis”. O artigo foi resenhado em Tropical Diseases Bulletin,
London, n.14, p.142, 1919. [N.E.]
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que tem quatro antenas e um sifão respiratório. A casca, geralmente, é globosa,
em forma de caracol. Estes caramujos são muito conhecidos pelo nome de ‘aruá’,
principalmente no Norte do país, onde são comidos. As Melaniidae incluem outras
espécies, muito numerosas em rios; têm a forma cônica, alongada, e a sua casca
grossa e calcária, com esculturas longitudinais, é freqüentemente corroída no ápice.
Hospedam muitas vezes trematódeos, porém entre estes não se conhecem espé-
cies de maior importância. Muitas são vivíparas.

As espécies que mais nos interessam pertencem à família das Limnaeidae,
pulmonados não operculados de água doce. As formas lembram aquelas das espé-
cies terrestres (que muitas vezes são também encontradas perto da água), mas o
seu modo de viver é diferente, porque passam toda a sua vida na água, que só
excepcionalmente abandonam, não se afastando muito. Nunca têm mais de duas
antenas, e os olhos estão na base delas. Com exceção de Ancylus, têm uma grande
cavidade respiratória, facilmente perceptível através da casca translúcida. Para
distinguir os nossos gêneros serve a chave seguinte:

1. Casca pequena, chata em forma de escudo ......................... Ancylus
Casca com giros distintos .......................................................... 2

2. Casca discóide, enrolada como mola de relógio ............... Planorbis
Casca ovóide ou subcônica ....................................................... 3

3. Casca sinistral. Antenas 2 filiformes ..................................... Physa
Casca dextral. Antenas com base larga ........................... Limnaeus

Nos três últimos gêneros distinguem-se subgêneros. Dando a estes o valor de
gêneros, os primeiros passam a ser supergêneros.

De Ancylus observamos uma espécie que talvez corresponda à espécie
moricandi, e mais algumas outras.

De Limnaeus observamos duas espécies; uma, que é o viator de d’Orbigny e
deve ser o hospedeiro intermediário do D. hepaticum, e mais uma ou duas espécies
muito raras.

De Physa observamos duas espécies, sendo uma comum.
De Planorbis observamos quatro espécies no Rio de Janeiro, e mais seis do

Norte, que formam o assunto do presente estudo.
Se o gênero Planorbis se reconhece facilmente pela forma típica da casca, a

determinação dos subgêneros e espécies é muitas vezes um problema dificílimo. Os
subgêneros, na sua maior parte, foram estabelecidos há muito tempo e com conhe-
cimento insuficiente de muitas espécies. Estas são distribuídas sobre todo o mundo e
já em 1850 importavam em perto de 120. Levando em conta que as espécies têm,
muitas vezes, uma distribuição vasta e bastante variabilidade, pode-se contar com
muita sinonímia. A dificuldade em obter toda a literatura e a insuficiência das des-
crições, tiradas muitas vezes de cascas vazias, são outros impedimentos.

Se os caracteres tirados da casca não são suficientes, também os outros deixam
muito a desejar. A raspadeira ou rádula, que cobre a língua, tem uma estrutura
muito variável, que se aproveita para distinguir famílias e gêneros, mas parece se
prestar menos para diferenciar subgêneros e espécies.

As nossas espécies podem ser divididas em dois grupos. O primeiro compreende
espécies que têm muito pigmento preto e bastante hemoglobina dissolvida no
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sangue, que se torna vermelho. A forma e o tamanho da casca variam, mas os
giros são sempre bastante grossos em relação à largura. A casca, incluindo o ani-
mal, parece muito escura. Nos casos onde este, por uma espécie de albinismo,
mostra pouco pigmento, resulta uma cor alaranjada ou avermelhada bastante in-
tensa, devida ao sangue vermelho. As nossas espécies pertencem aos subgêneros
Menetus e Taphius, fazendo este transição para o segundo grupo.

O segundo grupo compreende espécies pequenas e chatas, de cor clara, faltando
na pele o pigmento preto e, no sangue, a cor vermelha. Os giros são numerosos,
estreitos e mais ou menos achatados. Na cabeça, pelo menos em três espécies, há
uma mancha amarela. A casca assume uma posição horizontal. Este grupo parece
dever ser incluído no subgênero Spirulina.

Do primeiro grupo observei seis, do segundo três espécies que serão descritas e
figuradas neste estudo.

Nos moluscos, a casca mostra geralmente três camadas, sendo a exterior a
epiderme; a média é de aparência calcária, e a interior tem o caráter de
madrepérola. Nas Limnaeidae, essas camadas não aparecem distintas; as cascas
frescas, constituídas principalmente por uma substância córnea, a cochiolina, são
muito finas e transparentes. Só em condições patológicas, quando a epiderme é
destruída e a média atacada por pequenas algas ou outros organismos aquáticos,
ou em cascas mortas e abandonadas por muito tempo, aparece o aspecto calcário,
acompanhado por um estado friável. A camada interna distingue-se apenas na
abertura da casca, onde o último giro termina em contato com o penúltimo, produ-
zindo uma mancha láctea.

A cor da casca fresca pode variar na mesma espécie, como também a grossura,
que parece ser influenciada por condições exteriores. Há cascas quase hialinas ou
amarelas como alambre ou mel, ou mais opacas, ferruginosas ou nigrescentes.
Durante a vida, a cor do animal incluído aparece por transparência e, depois da
morte, os processos de decomposição tornam a cor da casca ainda mais variada. A
forma, resultando da orientação dos giros, também é bastante variável, e quando
há material abundante sempre se acham aberrações que, encontradas isoladamente,
dificultam muito a determinação.

A cor do animal pode ser clara, de um branco ora quase hialino, ora opaco, e
mais ou menos sujo, ou ocrácea. Muitas espécies têm grande quantidade de
pigmento preto que, em alguns indivíduos, pode ser muito reduzido. Nas espécies
grandes, de cor escura, o sangue é distintamente avermelhado, por conter
hemoglobina dissolvida no plasma. Estas, quando há muito sangue e pouco pig-
mento, podem aparecer pardo-avermelhadas, em vez de pretas. Em duas espécies
observamos indivíduos com falta quase total de pigmento preto; neste caso os
animais apresentam cores alaranjadas, bastante vivas, que dão a impressão de
se tratar de outras espécies. Estes indivíduos prestam-se bem para estudos
anatômicos.

As dimensões devem referir-se aos maiores exemplares encontrados; estes são
comparativamente raros, visto que pequena proporção de exemplares fica muito
velha.

A propagação em muitos moluscos começa antes de terem chegado ao maior
tamanho.
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Não se podem reconhecer os adultos, como se faz em outras espécies, pelo
espessamento da margem livre da abertura, visto que esse fenômeno falta geral-
mente. Daqui resulta o perigo de considerar como espécies pequenas formas juvenis
de espécies grandes.

Os caracteres são tirados do maior diâmetro da casca, chamado largura; do
número das circunvoluções ou giros; do modo pelo qual estas se encobrem; da forma
do corte do último, e, finalmente, da forma da abertura. A altura desta não
corresponde necessariamente ao maior diâmetro da abertura, que pode ser oblí-
quo. A própria abertura não é perpendicular aos giros, mas mais ou menos inclinada;
o último giro pode ser defletido para cima ou para baixo.

A dilatação da boca da casca observa-se também em formas juvenis.
Para compreender todas essas relações, não há nada melhor que um corte per-

pendicular, que passa pelo meio da casca, abrindo todos os giros e expondo a
abertura, como aparece em nossos desenhos de quase todas as espécies. Creio que esta
inovação constitui um verdadeiro progresso, mostrando em um desenho o que três
desenhos e uma descrição não conseguem mostrar com mais clareza.

Os autores não concordam sobre a questão se a casca no gênero Planorbis é
dextral ou sinistral, ou se há espécies de uma e outra orientação. Isto se deve à
falta de um ápex bem definido. Colocando a abertura em posição sinistral, a parte
de cima pode ser mais deprimida e mesmo umbilicada distintamente, o que, para
alguns autores, basta para orientar a casca em sentido inverso. Na abertura, a face
inferior é a mais comprida, o que para Moquin-Tandon constitui a prova que deve
ser considerada superior. Admitido estas objeções, considero, todavia, tratar-se de
adaptações e modificações secundárias, porque, pelo menos nas espécies que
examinei, o animal é sinistral, como no gênero mais aliado Physa.

Ora, sendo o animal sinistral, também a casca deve ser considerada assim.
Desenhando as cascas nessa posição, ainda se tem a vantagem de a abertura ficar
exposta.

Das espécies européias de Planorbis os animais são bem descritos, por exem-
plo, no livro de Moquin-Tandon, mas das outras são pouco conhecidos.

Nas nossas gravuras das diferentes espécies de Planorbis a configuração dos
animais e a sua posição, dentro e fora da casca, pode ser bem apreciada. No andar
o animal descansa sobre a sola do pé; acima da parte anterior deste, que faz uma
saliência lobular, aparece a cabeça com dois lobos laterais. Na face inferior existe
a boca, cujo jogo se pode apreciar quando o animal pasta sobre a parede dos
vidros. Na face superior vêem-se as antenas, que podem ser bastante encolhidas,
mas não invaginadas, como as antenas oculares dos caramujos terrestres. Na base,
pelo lado interno, aparecem os olhos, e à esquerda, do lado de fora, a abertura do
canal genital masculino.

A parte posterior, que suporta tanto a cabeça como o pé, pode se chamar ‘pes-
coço’, tanto mais que se move e torce com grande facilidade. Atrás deste fica uma
espécie de diafragma que, na saída do animal, fecha a abertura da casca, como
uma cortina. É a dobra do pálio, cuja face posterior continua no pálio que reveste
o saco visceral, por fora, e a cavidade da casca, por dentro.

A primeira parte do saco visceral é quase completamente ocupada pela cavi-
dade respiratória, na extensão de um giro ou mais. Está geralmente cheia de ar e
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comunica com o ambiente por meio de uma abertura, munida de um esfíncter, o
foramen respiratorium. A parte da casca ocupada por ela conhece-se por maior
transparência, que nas formas pequenas pode ser quase completa.

O intestino e os canais genitais que seguem a parede distinguem-se por maior
pigmentação; além destes, aparecem manchas de pigmento maiores e menores ou
uma camada contínua, situada no pálio. Logo por trás da extremidade posterior do
cavo respiratório percebe-se pela casca o batimento do coração, formado de duas
câmaras. Perto deste é situado o rim, de aspecto glandular. Atrás deste estende-se
o fígado, de cor pardo-olivácea e de dimensões muito grandes. Dentro e acima de
sua porção apical aparece a glândula sexual mista, onde os produtos dos dois
sexos são formados. Conhece-se por um aspecto mais granular ou vesicular, como
também difere do fígado por sua cor mais clara.

O intestino se divide em bulbo faríngeo que contém a rádula, esôfago, estômago
e intestino posterior. Corre para trás até o fígado, onde faz uma alça, voltando para
diante. O ânus está situado perto do orifício do cavo respiratório.

Em seguida tratarei mais detalhadamente de várias espécies de Planorbis bra-
sileiras que tive ocasião de observar vivas, sendo quatro encontradas na região da
Capital Federal. Elas foram fielmente desenhadas, de modo a quase dispensar uma
descrição. Mencionarei também outras espécies, observadas no Brasil e em outros
países da América do Sul, reproduzindo as descrições e os desenhos mais impor-
tantes.

As primeiras espécies, que damos em tamanho natural, distinguem-se princi-
palmente pela casca. O animal em todas é de cor enegrecida; o pálio, que cobre
a cavidade respiratória, é pigmentado de preto aveludado, e o sangue abundante
comunica sua cor aos tecidos, principalmente ao saco visceral.

A casca é carregada em posição mais ou menos perpendicular ao suporte, e
tem uma aparência córnea. Na vida é pelúcida com matiz amarelo, ocráceo ou
castanho avermelhado, em condições patológicas, e depois da morte torna-se opaca.
Todos têm cinco giros completos quando adultos.

Os exemplares mais novos já mostram as diferenças na casca, que, todavia, é
menos pigmentada, quase vítrea. Os tecidos também são menos pigmentados, o
integumento da cavidade respiratória apenas manchado de preto (Fig. 6). O saco
visceral avermelhado e a posição da casca indicam tratar-se de uma forma juvenil,
e não de espécie pequena.

As pequenas espécies, que aparecem na segunda estampa bastante aumentadas,
carregam a casca, geralmente, paralela ao suporte. O sangue não mostra cor acu-
sada.

Passamos agora à discussão das grandes espécies, das quais existem descrições
e desenhos que permitem identificá-las.

1. Planorbis olivaceus Spix
(Est. 15, fig 1a, b, c, d, e)
Syn. Pl. cummingianus et bahianus Dunker (ex parte)

Dou, na estampa XV, umas figuras que representam bem esta espécie, que
parece ser limitada ao Norte do Brasil e faltar no Rio de janeiro, fato importante,
porque se trata de um dos principais transmissores do Schistosomum mansoni. É
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maior que todas as outras. Os exemplares, que recebi em grande número de Aracaju,
observando-os vivos durante muito tempo, combinam bem com os desenhos de
Spix e Wagner e com outro de Sowerby na Conchologia de Reeve, como também
com um que Pirajá deu de Pl. bahiensis. Posto que representem somente a casca,
bastam, por ser esta muito bem caracterizada. A designação olivaceus dificilmen-
te se aplica à casca; em combinação com pardo ou preto podia referir-se ao ani-
mal que é menos preto que o das espécies que seguem.

Os dois autores, que consideram a casca dextral, escrevem:

Planorbis olivaceus, tab. XVIII, figs. 1, 2.
Pl. testa discoidea, tenui superne plano depressa, inferne late umbilicata, olivacea

anfractu último compresso.
a. Testa maiore: Pl. olivaceus Spix, tab. XVIII, fig. 2.
b. Testa minore: Pl. ferrugineus Spix, tab. XVIII, fig. 1.
Testa discoidea, tenuis, pelucida, oblique striata, superne plano depressa, infene

late umbilicata, epiderme tenuissima vestita. Anfractus quinque plano-convexi;
ultimus maximus vesus perifereiam compressus; omnes gyri umbilico latissime
visibiles. Apertura valvae obliqua, margine acuto. Color epidermis olivaceo-viridis
aut olivaceo-lytescens; apertura alba; color testae decorticatae caeruleo-albidus.
Longitudo 3 ½ lin.; latitudo 1 poll. 2 ½ lin. Habitat in rivulis silvestribus ad Ilheos et
Almada, provinciae Bahiensis.

Observatio. Differt haec species a planorbi corneo testa humiliore, anfractuque
ultimo compresso.

A julgar pelas figuras, Wagner tinha razão, quando considerava o exemplar,
rotulado ferrugineus por Spix, como apenas um exemplar menor de olivaceus.
Assim, o nome ferrugineus cai na sinonímia, como também albescens e viridis,
que na mesma ocasião foram considerados exemplares juvenis de outra espécie
(Pl. lugubris Wagner), sendo, todavia, encontrados no mesmo lugar.

D’Orbigny, que provavelmente nunca viu o olivaceus legítimo, identificou o
ferrugineus com uma espécie bastante comum no Rio de Janeiro, onde o olivaceus
verdadeiro nunca foi encontrado. Esta mesma espécie, que designarei pelo nome
de confusus, foi figurada na Conchologia icônica, também com o nome de
ferrugineus.1

Os desenhos exatos, que damos, dispensam uma descrição minuciosa da casca.
Vimos vários exemplares do tamanho desenhado e achamos o maior diâmetro

33 a 35 mm, porém o maior número dos exemplares colecionados será sempre
constituído por indivíduos menores. A altura das circunvoluções, excetuando a
última, varia pouco, sendo sempre pequena; a última mostra maior altura que,
todavia, é distintamente menor do que a largura, considerando a casca como
sinistral; a metade superior do giro é sempre mais estreita do que a inferior. Geral-
mente a parte de baixo é mais côncava e o último giro é um tanto defletido para
cima, mas o contrário também se verifica ocasionalmente.

1 Mais tarde tive ampla oportunidade de constatar que os grandes Planorbis da Bahia não diferem dos
de Aracaju. [N.A.]
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A abertura não mostra ângulo do lado de cima onde, todavia, a curva pode
excepcionalmente ser bastante forte.

A cor da casca varia. Em estado fresco é translúcida, córnea ou ocrácea clara.
Depois da morte do animal pode tornar-se mais ou menos opaca, esbranquiçada ou
cor de palha. A parte ocupada pelo animal parece escura.

O animal é de cor enegrecida; exemplares pouco pigmentados e cheios de
sangue aparecem castanho-avermelhados, outros tiram sobre o oliváceo escuro. A
parte que cobre o cavo respiratório mostra um preto menos escuro e aveludado do
que em outras espécies.

Os exemplares do Norte deram-se bem em cativeiro, mas durante o inverno
aqui não se propagaram.

A espécie facilmente se infecta com o Schistosomum mansoni. Foi observada
por Spix em Ilhéus e Almada (onde não conseguimos achá-la hoje) e por Pirajá na
Bahia, onde a verificamos em grande número; outros exemplares procediam de
Aracaju, onde eram muito abundantes, às vezes aparentemente sem mistura, ou-
tras vezes associadas a outras espécies.

Quanto à questão de subgênero, combina com Menetus Adams, sendo apenas
o tamanho maior do que é de regra. Pl. bahianus Dunker (que talvez seja sinônimo)
é considerado por von Martens como intermediário entre Menetus e Helisoma
Swainson 1840).

2. Planorbis confusus n. n.
(Est. 15, Fig. 2, a, b, c, d)

Esta espécie foi considerada por D’Orbigny como idêntica ao ferrugineus Spix,
mas difere dele pela forma da abertura, como está descrita por D’Orbigny e como
se vê na figura da Conchologia de Reeve-Sowerby, onde aparece uma segunda
vez com o nome tenagophilus D’Orb. Assim o nome de Spix não pôde ser empre-
gado. Foi encontrada por mim no mesmo lugar que os exemplares de D’Orbigny;
não parece coexistir com a anterior, o que dificultaria a determinação dos exem-
plares menos típicos.

Os maiores exemplares, como esse que foi figurado, nunca alcançam o tama-
nho de certos indivíduos da espécie anterior. O último giro é um tanto menos largo
do que na espécie anterior, porém relativamente mais alto; mostra na posição
sinistral uma crista arredondada perto da sutura. Na maioria de exemplares é um
tanto defletido para cima. O número de giros completos não excede cinco, quando
no anterior pode chegar a seis. O animal pouco se distingue do de olivaceus,
sendo, todavia, mais escuro.

Habita valas e poços de água parada com plantas aquáticas, às vezes em
grande número, entre os quais se acham apenas uns poucos que alcançaram o
tamanho completo. Raras vezes é encontrado só; geralmente se acha no rio em
companhia da espécie seguinte [3]. A casca é translúcida, de amarelo córneo,
mas aparece preta, por causa do animal incluído. É muito atacada por pequenas
algas que produzem depressões, nas quais a casca se torna branca, calcárea. Neste
estado fica muito enfraquecida e quebradiça. Depois da morte pode tornar-se
inteiramente opaca, calcárea.

Sobre esta espécie acho na viagem de d’Orbigny o seguinte:
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Planorbis ferrugineus Spix
Planorbis ferrugineus e P. olivaceus Spix, pl. XVIII, fig 2, 1: Planorbis olivaceus

Wagner: ID., D’Orbigny, Syn. Mag. de Zool (1835) p.26, n.1.
P. corpore nigrescente. Testa discoideo-depressa, subdiaphana, ferruginea,

superne plano-dressa, striata, subtus concava sub-laevigata, anfractibus Sex, ultimo
subangulato; apertura semilunari.

Diam. 30 mm; alt. 10 cm.
Cette belle espèce, remarquable par as taille, par as partie supéricure peu déprimée,

par as partie inférieure concave, mais étroite comparativement aux autres espèces,
habite le Brésil, principalement les environs de Rio de Janeiro. Nous l’avons recueillie
dans les marais de S. Christophe óu elle est assez rare.

Son animal, blessé, rend une liqueur rougeâtre sanguinolente.

As observações de d’Orbigny se referem ao habitat da espécie, chamada por
ele ferrugineus Spix, não obstante o tamanho citado. Não somente esta espécie
falta hoje completamente no Rio de Janeiro (assim como o Schistosomum), mas a
espécie que ainda hoje ocorre em São Cristóvão é o nosso confusus (que não é
transmissor). Os maiores exemplares de confusus, encontrados raramente em
Manguinhos, parecem-se bastante com olivaceus, mas não excedem 25 mm.

3. Planorbis (Menetus) nigricans Spix (1827)
(Est. 15, fig 3, a, b, c, d)
Syn. Lugubris Wagner 1828; tenagophilus D’Orbigny 1847;?
biangulatus Spix. 25 de Reeve-Sowerby.

Pelas regras de prioridade parece que se deve aceitar o nome de Spix que,
segundo Wagner, com ele designou os dois maiores de quatro indivíduos; dois
outros juvenis, entre os quais havia um sem epiderme, chamava albicans e viridis.
Foram encontrados junto com o olivaceus. Wagner, desprezando os nomes de Spix,
deu novo nome coletivo, e d’Orbigny, muito depois, veio aumentar a sinonímia,
sem a menor necessidade (visto que devia conhecer os trabalhos de Spix e Wagner).
O último nome, tenagophilus, encontra-se freqüentemente na literatura. Sobre a
identidade não pode haver muita dúvida; apenas, no caso de certas espécies de
outros países americanos, podem-se desejar comparações mais exatas.

Dou figuras de exemplares escolhidos. Como sempre, o maior número de indi-
víduos não mostra desenvolvimento completo (com cerca de 18 mm de largura da
casca). A altura dos giros, que constitui a feição principal da espécie, é bastante
variável, podendo alcançar cerca de 8 mm. No mesmo tempo se acentua a redu-
ção da largura, que se torna muito menor que a altura. Em posição sinistral, a parte
superior dos giros, munida de crista arredondada, torna-se muito saliente. Embaixo
e para fora, os giros têm outra crista mais apagada.

A casca córnea mostra uma cor castanho-avermelhada, mais pronunciada que
a observada em outras espécies; outras vezes percebe-se, já durante a vida, certa
opacidade. A pigmentação do animal varia um pouco, mas é, geralmente, muito
escura, tornando-se preta aveludada sobre o cavo respiratório.

A espécie, que parece muito espalhada, foi encontrada por Spix, junto com a
primeira, no Estado de Bahia; eu recebi exemplares bem típicos de Caravelas,
no mesmo estado. d’Orbigny a encontrou na República Argentina; existe também
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no Uruguai (1) e no Paraguai. No Rio não é rara; recebi exemplares bem típicos de
Santa Cruz, onde existiam numa vala, sem mistura com outra espécie. Em
Manguinhos e outros lugares coexiste com a anterior, o que dificulta a determina-
ção de alguns indivíduos, porque se as formas típicas das duas espécies se distin-
guem facilmente, ambas variam bastante, podendo as aberrações chegar a parecer-
se bastante.2

Dou em seguida as descrições de Spix & Wagner e de d’Orbigny:

Spix & Wagner, p.27.

Planorbis lugubris Wagner, tab. XVIII, Figs. 3, 4, 5, 6.
Pl. testa discoidea, tenui, utrinque profunde umbilicata, ferruginea; anfractibus

rotundatis, oblique striatis.
a) Testa adulta majore.
b) Testa juniore, minore: Planorbis nigricans, albescens et viridis SPIX tab. XVII,

Fig. 3, 4, 5, 6.
c) Chemnitz, Conchylienkabinet. Tom IX. Tab. 127 fig. 11, 18.
Testa discoides, tenuis, pellucida, strilis obliquis numeosissimis, subtilibus

instructa; epidermide tenui vestita. Anfractus quatuor rotundati; ultimus inflatus,
cylindricus; caeteri gyri utrinque aream profunde excavatam formantes, quae tamen
in parte inferiore est profundior quam in superiore. Apertura obliqua, margine acuto.
Color eoidermidis ferrugineus; color testae epidermide privatae albus.

Long. 3 ½ lin. Lat 10 ½ lin.
Habitat cum praecedente.
Observatio. Fig 3 specimen decorticatum ostendit. Fig 5 et 6 specimina juniora

exhibent. Haec species Planorbi corneo maxime affinis, at testa utrinque umbilicata
diversa.

d’Orbigny, Voyage etc.:

Planorbe ténagophile, Planorbis teenagophilus, d’Orbigny
Mollusques, pl. XLIV, fig. 9-12.
P. corpore nigrescente.
Testa opaca, conea vl castanea, transvesim striata, superne plano-concava. Sub-

carrinata, subtus concava, carinata; anfractibus quinque carinatis; sutura angulosa,
profunda; apertura obliqua semilunari. Diam. 6 mm; alt. 8 mm...

Nous devons supposer qu’elle habite toutes les plaines du centre de l’Amérique
Méridionale depuis Corrientes jusqu’en Bolivie.

Dans ce dernier lieu elle est toujours plus petite, tandis qu’à Santa Cruz elle est
souvent beaucoup plus déprimée.

Na estação de Sarapuí encontrei num poço uma forma de Pl. nigricans com a
casca muito fina e transparente, tendo muitas vezes os primeiros giros corroídos. O
animal mesmo era menos pigmentado e, à primeira vista, tudo dava a impressão
de tratar-se de outra espécie. Todavia, a forma da casca muito característica não

2 De Concórdia, Uruguai, recebi exemplares que parecem da mesma espécie, mas são muito maiores
(largura 22-23, altura 8-9 mm). [N.A.]
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permitia dúvidas. A vitalidade dos animais era perfeita e não havia mistura com
outra raça.

Formas análogas, com o animal pouco pigmentado e a casca quase hialina,
encontrei também nas outras espécies maiores. Lembram os caracteres de formas
juvenis e parecem devidas a meios pobres em substâncias necessárias para for-
mar as cascas.

4. Planorbis guadaloupensis Sowerby
(Est. XVII, Fig. 1, a, b, c, d)

Esta espécie foi colhida entre plantas aquáticas na Lagoa de Extremoz, perto
de Natal, onde era pouco abundante. Também recebemos exemplares vivos do
Maranhão, mandados pelo sr. Fabricio Caldas de Oliveira. Baker já tinha observa-
do cascas vazias na mesma lagoa e na de Papary.

Parece freqüente na Venezuela, onde foi determinada por v. Martens3 e figurada
numa publicação de Iturbe & González, que a consideram como hospedeiro inter-
mediário principal do Schistosomum mansoni. Nas Antilhas parece existir não so-
mente em Guadalupe, de onde tirou o nome, mas ainda em outras ilhas.

Nossos exemplares combinam perfeitamente com os desenhos de Sowerby e
com uma fototipia dos autores venezuelanos. Com uma largura de 17-18(2) e uma
altura de 4-5 mm, é bem maior do que o centimetralis, mas muito menor que o
olivaceus. Tem cinco giros altos e pouco largos, reniformes na seção transversal,
com carena superior um tanto obtusa. A casca é geralmente limpa e polida,
muito diáfana, mas ligeiramente amarela. O animal incluído é preto e contém muito
sangue vermelho. Possui grande atração para os miracídios do Schistosomum e
infecta-se facilmente pelas antenas, como verifiquei em exemplares do Maranhão.

Em Reeve-Sowerby, Monograph of the Genus Planorbis, encontra-se a seguinte
descrição:

Planorbis guadaloupensis.
Pl. testa sinistrali, compressa, lata, fulva, polita; spira concava, anfractibus senis,

convexiusculis; ultimo anfractu magno, supra suturam elevato, tum declive, infra
latiuscula disco inferiori convexo; apertura subtriagona, margine inferiori ad anfractum
producta.

Sowerby. Genera of Recent and Fossil Shells.
Hab. Guadaloupe

5. Planorbis centimetralis n. sp.
(Est. XVII. Fig. 8, a, b, c, d)

No estado de Pernambuco, que é um dos centros principais da esquistossomose
intestinal, não se conhecem as grandes espécies de Planorbis. De outro lado, existe
uma espécie, 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 à nossa

3 1) Segundo von Martens ocorrem também em Nova Granada, Caienna e Suriname; 2) von Martens
cita exemplares de 24 mm procedentes da Venezuela e do Suriname. [N.A.]
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espécie; todavia, o peregrinus legítimo, que obtive em Montevidéu, é maior e
difere pela forma do último giro.

Baker dá também o stramineus Dunker como espécie do Ceará; mas este difere
pelo tamanho e também pela forma, se a figura de Reeve-Sowerby for correta.
Não quero contestar que a espécie 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 na identificação.

A casca desta espécie tem apenas quatro giros completos ou 4½, contando o
eixo oco por meio giro. O calibre destes aumenta rapidamente, sendo a termina-
ção do último defletida para cima e dilatada na boca. A forma e a disposição dos
giros, que aparecem no corte desenhado, variam um tanto; ambas as faces são
umbilicadas, a superior é mais largamente deprimida que a inferior, que pode ser
quase chata por fora do umbigo. A casca, finamente estriada em espiral, é córnea,
amarela ou pardo-ferruginosa, geralmente crivada de cicatrizes opacas e
freqüentemente coberta de algas e outros organismos que podem formar crostas
extensas.

O animal é preto, mas este pigmento, geralmente abundante, falta em alguns
indivíduos, que mostram uma coloração ferrugínea ou alaranjada, em parte devida
à grande quantidade de sangue vermelho.

Este Planorbis habita riachos e rios, que podem mesmo ter bastante corrente;
procuram então as margens lodosas, onde a água é mais parada. Alimentam-se de
preferência com esse lodo e parece que não se dão bem em águas completamente
claras.

Os indivíduos encontrados em lagoas parecem menores, mais grossos e um
tanto diferentes; mas o diâmetro maior é quase igual e não faltam formas interme-
diárias, o que não permite distinguir duas espécies.

O diâmetro maior da casca é, na média, de um centímetro, podendo variar de
um milímetro para cima ou para baixo.4

Esta espécie parece faltar na capital de Pernambuco e no rio Beberibe, mas já
ocorre em Socorro e Jaboatão. É comum nos rios Capibaribe, Ipocuca, Una e afluen-
tes, como também nas águas independentes do mesmo território. Existe também em
Alagoas e ainda ao Sul do rio São Francisco.

Mais para o sul, só achei alguns exemplares num riacho perto de Retiro, esta-
ção vizinha a Juiz de Fora (Minas), onde parece rara.

Para o norte de Pernambuco acha-se em algumas lagoas, faltando, todavia, no
maior número delas. Obtivemos exemplares em Independência e na cidade de
Paraíba, como também nas lagoas de Extremoz e numa pequena lagoa em Ceará-
Mirim (Rio Grande do Norte). Também recebi exemplares do Ceará e de Maranhão.

No Paraguai encontrei uma espécie muito semelhante, se não foi a mesma.

4 O diâmetro que v. Martens indica para o seu stramineus combina com o da nossa espécie, mas a sua
espécie parece diferente da descrição original e da figura de Sowerby. [N.A.]
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6. Planorbis (Taphius) nigrilabris n. sp.
(Est. XVI, fig. 4, 1, b, c, d)

Desta pequena espécie, da qual não logrei encontrar descrição, só conheço
uma localidade na zona do Rio de Janeiro. É uma poça d’água, cheia de galhos e
folhas podres e sujeita a dessecação, perto do quilômetro 22 da Estrada de Ferro
Leopoldina, onde coexiste com o Pl. melleus mihi. Por sua aparência muito carac-
terística parece dever entrar no subgênero Taphius.

Os giros completos são em número de quatro, sem contar a parte oca no centro,
ou 4½ com esta. Sub-reniformes em corte, crescem rapidamente em altura e grossura.

O último é um pouco dilatado na boca e defletido, em grau variável, para
cima, considerando-se a casca sinistral. A abertura, que se torna quase horizontal,
é largamente piriforme, alcançando 2½ mm em diâmetro maior, que é oblíquo. A
altura deste giro não passa de 1½ mm. A maior largura da casca, excepcionalmente
chega a 6 mm, geralmente importa em 5 a 5½.

A casca é quase igualmente escavada dos dois lados ou um pouco mais chata
no plano inferior. A sua cor é alambreada, raras vezes ferruginosa; tem finas estrias
oblíquas.

A margem da boca, nos exemplares adultos, é um tanto espessada, mostrando
quase sempre uma tarja preta. A região visceral, dentro da casca, parece pardo-
ferruginosa.

Os olhos são de tamanho médio e as antenas bastante compridas e afiladas. O
pé é curto e a casca fica paralela ao plano de suporte, quando o animal anda.

O animal é preto. Na extensão do cavo respiratório aparecem, por transparên-
cia, manchas irregulares de pigmento preto.

Pelo resto refiro ao desenho, que mostra muito bem as particularidades.
A mesma espécie foi encontrada na Bahia (Lagoa de Amaralina) e na cidade

de Natal.
Exemplares da Lagoa de Baixo, na cidade de Paraíba, parecem ligeiramente

maiores e diferem um pouco, tratando-se de outra espécie, muito vizinha, cuja
descrição segue [7].

7. Planorbis (Taphius) incertus  n. sp.
(Est. XVIII, fig. 9, a, b, c, 10d)

Não foi possível identificar esta pequena espécie que encontrei na cidade de
Paraíba (Lagoa de Baixo) e na lagoa da estação de Limoeiro (Pernambuco). A sua
maior largura é 6 mm e a maior altura cerca de 1½ mm. Tem 4 giros ou 4½ com a
parte central oca. O último giro é defletido e a boca dirigida para cima, como em
Taphius nigrilabris, mas um tanto menos. Como mostra a figura, a boca é mais
angulosa e o lábio é fino. Nunca se observou uma tarja preta.

A casca é transparente, amarelo-córnea, um tanto opaca ou esbranquiçada,
mostrando, na extensão de um giro (aproximadamente), manchas de pigmento
preto, situadas no pálio, que cobre a cavidade respiratória.
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8. Planorbis melleus Lutz
(Est. XVI, fig. 5, a, b, c, d)

Esta pequena espécie do subgênero Spirulina não pode ser identificada com
nenhuma das espécies de Reeve-Sowerby, nem com outras descritas na literatura
acessível.

De Pl. heloicus D’Orbigny distingue-se logo pela cor do animal, e, de Segmentina
janeirensis Clessin, pela falta dos caracteres do gênero.

O Pl. melleus tem cinco giros completos, fora da parte central oca, ou cinco e
meio com esta. O corte destes é sub-reniforme, assimétrico, sem carena, apenas
com os ângulos internos agudos. Em posição sinistral a parte superior é mais esca-
vada. O calibre dos giros aumenta muito gradualmente. A abertura é oblíqua e um
tanto sinuosa, às vezes ligeiramente dilatada, mas nunca espessada.

O seu maior diâmetro é oblíquo e mede cerca de 2 mm; o último giro tem
apenas 1 mm de altura. O diâmetro maior da casca (a largura) tem 5-5,5 mm.

A cor da casca é de ambre ou mel; na vida, em grandes exemplares, a parte
ocupada pelo animal parece ferruginosa. Este tem as antenas e o pé compridos; a
sola lanceolar termina em ponta aguda. Os lobos cefálicos são angulosos. A cor
geral é branco ocráceo, com desenhos pretos e uma estria amarelo-alaranjada
entre os olhos.

Estes são muito grandes e tarjados de branco, principalmente pelo lado de fora.
O animal é muito vivo e gracioso; gosta de sair bastante da casca, que é carrega-
da em plano horizontal.

No Rio de Janeiro encontrei esta espécie em poças em Manguinhos, no Méier
e perto do quilômetro 22 da Estrada de Ferro Leopoldina, numa poça suja com
folhas e galhos podres e sem vegetação aquática. No Méier achava-se entre algas
verdes, numa poça formada por inundação. Foi também encontrada em
Pernambuco, Aracaju e perto das salinas da Paraíba. Parece resistir algum tempo
às secas, enterrando-se na lama. Não é muito rara, mas escapa facilmente à obser-
vação, tanto pelo tamanho miúdo, como pela facilidade de esconder-se.

9. Planorbis cimex Moricand 1837
(Est. XVIII, fig. 14a, b)

Descrição original:

P. testa depressissima, utrinque levite concava, 6 – volva, ultimo anfractu subtus
plano, supra semi-rotundato.

Hab. Les eaux douces aux environs de Bahia.
Ce petit planorbe n’a que six millimètres de diamètre, et un millimètre d’épaisseur.

Les tours, au nombre de six, sont très-serrés, plats en-dessous et convexes en dessus,
sans carêne saillante, mais le dernier tour parait caréné; la moitié inférieure étant
plate et la supérieure bombée, elles forment naturellement un angle à leur jonction.
As couleur est cornée claire. Les tours s’enroulant dans un même plan, le centre de
la spire est legèrement et également enfoncé dessus et dessous.

O autor do nome recebeu a espécie da Bahia. Baker a observou na lagoa Papary,
e por nós foi encontrada na cidade da Paraíba (Lagoa de Baixo), principalmente
nas raízes de Pistia stratiotes.
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O animal se parece muito com aquele de melleus Lutz. Tem na cabeça a
mesma mancha amarelada, faltando o pigmento preto na pele geral e o vermelho
no sangue.

A cor do corpo é mate, ocráceo-claro, como em muitos helix, sendo as partes
interiores translúcidas; a casca, muito fina, é quase hialina, apenas ligeiramente
amarelada.

Pl. cimex, melleus e cultratus parecem dever entrar no gênero Spiralina, junto
com depressissimus e algumas outras espécies, pequenas e chatas. Não observei
parasitos neles e não parecem ser transmissores de Schistosomos.

10. Planorbis cultratus d’Orbigny
(Est. XVII, fig. 10, a, b, c, d)

Esta espécie foi descrita em primeiro lugar da Ilha de Cuba ou na de Martinica,
mas ocorre também no continente americano.

Na Venezuela, uma espécie, determinada assim por v. Martens, não parece
rara.

Baker encontrou seis exemplares na Lagoa de Papary, perto de Natal, e consi-
dera este o habitat mais meridional observado. (Todavia v. Martens já dá o Paraguai
como habitat, o que posso confirmar.) Depois, colhemos muitos exemplares em
Lagoa de Carro, e alguns em Limoeiro e em Vitória (Estado de Pernambuco). O dr.
Penna o encontrou em Pau d’Alho.

Reconhece-se facilmente por seus caracteres muito marcados, que o colocam
no subgênero Spiralina, junto com cimex e melleus.

Descrição original:

Planorbis cultratus d’Orb. Planorbe tranchant.
Tab. XIV, fig 5, 8.
Planorbis testa discoidea, depressissima, tenui, diaphana, laevigata, succinea,

superne concava, subtus complanata, ad peripheriam carinatocultrata, marginata;
anfractibus Sex angulatis, supra convexis, subtus complanatis; apertura triangulari
depressa.

Diménsions, Diamètre..... 9 millim.
Hauteur.............................1
Coquille discoidale, très déprimée, mince, fragile, transparente, légèrement

concave en dessus, horizontale en dessous, dont le pourtour est fortement caréné,
tranchant et marqué d’une bordure linéaire. Spire composée de 6 tours anguleux,
convexes et separés par des sutures marquées en dessus, aplaties en dessous. Bouche
triangulaire, étroite transvesalement, déprimée; son angle est aigu et évidé en dessus.

Couleur. Succinée ou verdâtre.
Autant et plus déprimée que le P. compressus, cette espèce est bien plus

triangulaire, plus carénée et à tours de spire plus large. Parmi les espèces américaines,
notre Planorbis kermatoides est le seul qu’on puisse lui comparer; néanmoins le P.
cultratus s’en distingue par as plus grande dépression, par as carêne tranchante et
bordée.

Nous en devons la connaissance à M. Candé, mais nous ne la plaçons qu’avec
doute parmi les espéces de Cuba, craignant qu’elle ne soit de la Martinique plutôt
que de I’ile Espagnole.
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(Histoire Physique, politique et naturelle de I’lle de Cuba, par M. Ramon de la
Sagra. Mollusques, par Alcide D’Orbigny, I, p.196, 1853).

Em Lagoa do Carro o cultratus foi encontrado agarrado em um pau flutuante ou
boiando horizontalmente na superfície de uma poça barrenta e sem vegetação
aquática, dentro de uma grande escavação artificial, feita numa fábrica de tijolos;
nos outros lugares, em Pistia stratiotes e Polygonum hydropiper. O animal tem a
mesma estria alaranjada, que se observa em melleus e cultratus.

A casca também é carregada em plano horizontal.

11. Planorbis (Spiralina) nigellus n. sp.

Cor da casca como em melleus, mas durante a vida enegrecida na parte ocupada
pelo animal. Giros com corte semilunar, um pouco estreito em cima; a parte de
fora entra profundamente no giro seguinte, o que dificulta a contagem. O número
nos maiores exemplares chega a 5 ou 5,5 mm, a largura a pouco mais de 4 mm, a
altura a pouco mais de 1,5 mm.

Os giros mostram uma escultura composta de estrias longitudinais de eleva-
ções redondas, ou mais ou menos alongadas, em número variável. São mais nume-
rosas e distintas no lado de cima. (Das outras espécies só o melleus mostra uma
escultura análoga, posto que menos diferente e muito menos distinta.) A abertura
da boca pode ser um pouco dilatada e munida de uma tarja preta subterminal.

O animal parece-se com o de melleus, tendo, todavia, mais pigmento. Tam-
bém tem uma estria amarela frontal, mas a cabeça me parece mais curta. Os
lobos bucais são mais arredondados. Os olhos também são grandes, mas menos
distintamente tarjados de branco.

O pé parece um tanto mais curto e menos agudo. O fio axial escuro da antena
é mais distinto e o dorso do pé é pontilhado de preto, como também o pálio que,
dentro da casca, mostra uma cor enegrecida uniforme.

Uns vinte exemplares, regulando de 2 a 4 mm de largura da casca, foram
encontrados, em junho, numa poça d’água, coberta de Lemna e Azolla, entre
Manguinhos e o porto de Inhaúma. Não pode ser identificada com nenhuma das
descritas. O animal tem os mesmos hábitos que o Pl. melleus mihi.

Quando encontramos esta espécie, o trabalho estava no prelo e quase pronto.
Todavia, conseguimos ainda incluí-la aqui.

12. Planorbis (Spiralina) depressissimus Moricand
(Est. XVIII, fig. 15, a, b)

Esta espécie, que se reconhece facilmente pelo desenho, foi descrita pelo au-
tor do nome, de material vindo da Bahia. Baker cita uma observação do litoral do
Ceará.

Ainda não encontrei esta espécie, que parece rara.
Um exemplar, que recebi do Ceará (sr. F. da Rocha) com este nome, era um Pl.

cultratus novo.
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13. Segmentina paparyensis n. sp.
(Est. XVIII, fig. 20, a, b)

Descrição original de F. Baker:

Shell dextral, broadly, rather deeply umbilicate, rather solid, planorboid,
everywhere sculptured with minute, retractive, sharp costulae, irregularly sized and
spaced, the interspaces being broader, and showing on the base, under a strong
glass, minute spiral striations formed by the crinkling of the radiating costulae; light
horn coloured.

Whorls 4, regularly increasing, the last subangulate below the periphery, behind
the outer lip for about 1/3 turn, scarcely angulate below, very sharply descending at
the mouth; apex depressed, only the last two whorls reaching the upper level of the
shell. Aperture very oblique, subhorizontal, rounded; lip simple, not thickened nor
sharpened, slightly reflected at the lower angle, extremities aproaching, and joined
by a slight callus in some specimens; aperture lamellae five, two parietal and three
(palatal) on the outer wall; upper parietal lamella about central, the lower about
midway between this and the columellar junction and appeaning about half the size
on external inspection, both showing a nearly triangular section, the lower sides
being nearly horizontal, the upper ascending; lower palatal lamella beginning near
the suture and extending nearly trasnversely across the base, and slightly up the
outer side, straight and rather evenly arched; remaining palatal lamellae deep within
the shell, nearly horizontal, short, the lower one slightly larger.

Greatest diam. 6, least diam. 5.25, alt. 2 mm.
Two specimens were taken near the mouth of the main affluent of Papary Lake.
It differs from S. janeirensis Clessin by the unusually deep descent of the last

whorl at the aperture.

Nem no Rio, nem no Norte, observei alguma espécie de Segmentina.

14. Planorbis (Gyraulus) anatinus d’Orb.
(Est. XVII, Fig. 13, a, b)

Esta espécie, descrita do Rio Paraná, segundo Baker, ocorre no Pará num lago
artificial, dentro da cidade. A descrição e a figura são reproduzidas no apêndice e
na estampa 18, Fig. 13 a, b.

Além das espécies brasileiras que enumerei, parece haver mais algumas, mas
o número de boas espécies é pequeno e não deve exceder em muito a quinze, que
me parece a soma das espécies até hoje conhecidas. Para poder determinar as
outras espécies, acima citadas, e novas, que possam aparecer, fiz reproduzir os
desenhos mais importantes, publicados até hoje, de espécies sul-americanas, jun-
tando as diagnoses. Na Conchologia de Reeve-Sowerby há grande número de dese-
nhos coloridos, referindo-se a espécies novas ou já descritas. No último caso as
determinações nem sempre parecem acertadas. A execução não é muito fina e
as cores, pouco naturais, não oferecem vantagem.

Só se reproduziu o desenho quando se refere a espécie nova ou na falta do
desenho original. Escolheu-se um modo de reprodução que permite comparar todas
as espécies, e o trabalho foi feito com todo o cuidado por desenhista muito hábil.

Não me foi possível obter toda a literatura e, assim, podem faltar algumas
espécies já descritas (como a Segmentina janeirensis Clessin). Convém comparar
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as espécies central-americanas, das quais algumas aparecem na América do Sul.
Em geral a distribuição dos moluscos de água doce é bastante curiosa e nem
sempre acompanha a dos organismos terrestres.

Em Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Dec.
1913, Fred Baker publicou um trabalho sobre os moluscos terrestres e de água doce
da Expedição Stanford para o Brasil. Nela enumera as seguintes espécies de
Planorbis:

Planorbis anatinus d’Orbigny – 25 exemplares num lago artificial em Belém do
Pará.

Pl. cultratus d’Orbigny – lagoa de Parati, perto de Natal, 6 exemplares.
Pl. cimex Moricand – 1 exemplar, junto com o precedente.
Pl. guadaloupensis Sowerby – Comum perto da Lagoa de Papary junto com os

dois precedentes. Exemplares mortos não eram raros nas margens da Lagoa de
Extremoz.

Pl. stramineus Dunker – Lagoa de Papary com os precedentes. Ceará-Mirim e
Ceará.

Pl. depressissimus Moricand e peregrinus D’Orbigny. Um exemplar de cada
espécie, procedentes do litoral de Ceará do sr. Rocha.

Segmentina paparyenis n. sp., 2 exemplares da Lagoa de Papary.

Lista de espécies sul-americanas de Planorbis encontradas na literatura

(Est. XVIII, cópias)

albicans Pfeiffer, Hab. Lima. (Mus. Brit.). Reeve, Spec. 117, F.18, a, b. (cópia)

anatinus d’Orb. p.351, pl. XIV, fig. 17-20, F. 13 a, b, Pará F. Baker.

andecolus d’Orb., Lago Titicaca, F. 3, cópia do orig., f. 6 de Reeve.

cimex Mor., Fig. 14, a, V (cópia). Bahia (Moricand). Pará (F. Baker).

confusus n. n. Rio de Janeiro (d’Orb. Lutz).

cultratus d’Orb. Descr. das Antilhas; Seg. F. Baker no Lago Papary, Rio Grande
do Norte.

depressissimus Mor., Bahia. F. 15, a, b, (cópia).

ferrugineus Spix. – olivaceus Spix, (F. 1. copia) ferrugineus d’Orb. confusus n. n.

heloicus d’Orb. Montevidéu. F. 11 a, b (cópia). (Apenas um pouco maior que
cimex Mor., cujo nome é anterior.)

helophilus d’Orb. Callao, Peru. F. 12 a, b (cópia). No museu Paulista há uma
espécie de itatiba determinada assim.

kermatoides d’Orb. Callao, Peru. Fig. 9, a, b, (cópia).
(lugubris Wagner – nigricans Spix.)

montanus d’Orb., Lago Titicaca. Fig. 6 (cópia)
nigricans Spix (lugubris Wagner tenagophilus d’Orb.). (cópia Fig. 3, 4). Ilhéus e

Almada, Bahia.

olivaceus Spix (cummingianus) e bahianus (Dunker) – Fig. 2 (cópia)
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pedrinus Miller. Equador, F.19 (cópia de Kobelt). Talvez uma forma nova da
espécie chamada peregrinus por D’Orb.

peregrinus d’Orb. Uruguai, Argentina, Equador. F. Baker coloca aqui exempla-
res de Rio Grande do Norte e do Ceará – Fig. 8 a, b (cópia).

peruvianus Brod., Peru, Broderick e d’Orbigny. (Fig. 16, cópia de Reeve).

stramineus Pfeiffer. (cópia de Reeve) – Fig. 17. Hab.? – F. Baker coloca aqui
um exemplar da costa de Ceará.

(tenagophilus d’Orb. (cópia nas fig. 7 a, b) – nigricans Wagner. Argentina e
Bolívia (Brasil).

Do subgênero Segmentina que tem a boca da casca com elevações, simulando
dentes, existe uma espécie janeirensis Clessin e F. Baker descreve outra, paparyensis,
que julga nova e que procede do lago Papary, no Rio Grande do Norte. (Fig. 20 a,
b, Est. 18, cópia).

APÊNDICE

Descrições copiadas de vários autores

1. Planorbis peruvianus d’Orb.
(Proc. Zool. Soc., 1882, p. 125)
Pl. testa discoidea, pellucida, globulosa albida, striata, superne concava,

infundibuliformi, subtus plana; anfractibus quinque, convexis, ultimo subdepresso;
sutura profuda; apertura abliqua, subdilata. Diam. 10, alt. 8 mm.

Hab. Trujillo (Brodeip) e Callao (d’Orbigny), Peru.

2. Planorbis montanus d’Orb.
Pl. testa discoidea, pelucida, diaphana, subdepressa, albida, substriata, superne

subplana, subtus concava; anfractibus quatuor subconvexis; sutura profunda, aber-
tura obliqua; sub pentagona. Diam. 16, alt. 6 mm.

Hab. Lago Titicaca, Bolívia.

3. Planorbis andecolus d’Orb.
Pl. corpore bunneo-rubescente.
Testa elevata, subcrassa, minutissime striata, griseo-brunnescente, superne

planoconvexa, subcarinata, subtus maxime umbilicata, carinata, infundibuliformi,
anfractibustribus subconvexis; sutura profunda; apertura magna, subdilatata,
pentagona. Diam. 13, alt. 8 mm.

Hab. Lago Titicaca.

4. Planorbis peregrinus d’Orb.
Pl. corpore caeruleo-nigrescente.
Testa depressa, tenui, exilissime striata, corneo-viridescente vel albida, superne

plana, subtus concava, late umbilicata. Anfractibus quinue convexis; sutura pro-
funda, apertura subrotunda, obliqua. Diam. 13, alt. 4 mm.

Hab. Argentina, Bolivia e Equador, apresentando variações locais. Vive em
grandes famílias, principalmente em pequenos riachos.
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5. Planorbis heloicus d’Orb.
Pl. testa discoidea, depressa, tenui, sublaevigata, cornea, superne subtusque

planoconcava; anfractibus quinque rotundis, subconvexis; sutura: apertura rotunda
obliqua. Diam. 8, alt 1½ mm.

Hab. Montevidéu.

6. Planorbis helophilus d’Orb.
Pl. testa depressa, crassa, laevigata, albida, superne subtusque concava;

anfractibus tribus rotundis, convexis; sutura profunda; apertura gibba, obliqua; labro
crasso. Diam. 5, alt. 1½ mm.

Hab. Callao, Peru. O mesmo no Museu Paulista com rótulo ‘Itatiba’.

7. Planorbis kermatoides d’Orbigny
Pl. corpore coeruleo, nigrescente.
Testa discoidea, depressissima, tenui, laevigata, cornea, superne plano-convexa,

subtus plano-concava, ad periphaeriam carinata; anfractibus sex, subplanis; apertura
angulata, compressa, obliqua. Diam. 13, alt. 1¾ mm.

Hab. Callao, Peru.

8. Planorbis paropseides d’Orbigny
Pl. corpore nigrescente.
Testa discoidea, depressissima, tenui, sublaevigata, cornea, superne plano-

concava, subtus plana, ad periphaeriam subcarinata; anfractibus quinque,
subconvexis; apertura sub angulata. Diam. 6. Alt 1 mm.

Hab. Callao, Peru.

9. Planorbis anatinus d’Orbigny
Pl. testa discoidea, globuloso-compressa, tenui, laevigata, lucida, cornea,

superne subtusque convexa, centro solum concava, umbilicata, ad periphaeriam
rotunda; anfractibus tribus, spiris cunctis amplexantibus; apertura compressissima,
arcuata, semilunari. Diam. 2, alt. 1 mm.

Hab. Bajada, Entre Rios.
(Esta espécie, segundo Baker, também foi encontrada no Pará pela Expedição

Stanford.)

10. Planorbis limayana Lesson
Voyage (de la Coquille) autour du monde. T. 2, p. 330. Paris 1830.
Ce petit planorbe est commun dans les ruisseaux entre Callao e Lima, au Pérou.

L’animal a les tentacules longs et d’un beau noir, ainsi que ses autres parties. Son
test a au plus 4 lignes de diamètre. Il est parfaitement plane, discoide, à cinq
enroulements très-régulies, à enfoncement ombilical, soit dessus, soit dessous, peu
marqué. Les tours sont cylindriques, lisses et à peu près égaux, excepté l’externe
qui est légèrement plus gros que les autres. Sa couleur est d’un fauve uniforme.

11. Planorbis depressissimus Moricand
Pl. testa depressissima subtus plana, supra leviter concava, 5 – volva, ultimo

anfractu in medio acute carinato.
Hab. Les eaux douces aux envions de Bahia.



7 2 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 3 — Livro 4

12. Planorbis cummingianus Dunker
Pl. testa magna, discoidea, crassiuscula, supra cornea, subrufa, infra olivacea,

nitida, obsoletissime striata, fere glabrata, utrinque concava; anfactibus senis ovatis,
sutura profunda divisis; apertura obliqua, ovato-sublunata.

Planorbi olivaceo simillimus, sed colore, testa crassiore, splendidiore, fere
glabrata, umbilico latiore, anfactibus convexioribus minus involutis aliisque notis
bene distinguendis.

Patria ignota.

13. Pl. stramineus Dunker
Pl. tenuistriata, nitida, parum diaphana, straminea, subconea, supra plano-

concava, medio impressa, infra umbilicata; anfractibus quatuor subotundis; apertura
dilatata, fere rotunda. Diam. Maximus 6” fere, alt. 2”.

Patria America Australis Cumming.
E. Von Martens, Die Binnenmollusken Venezuela’a – p. 198

14. Planorbis pronus n. sp.
Testa subinflata, solidula, striata, lineis spiralibus impressis nonnullis exarata,

supra profunde umbilicata, infra mediocrite excavata, anfr. 3½, rapide crescentes,
otundati, sutura profunda discreti, ultimus infra inflatus ad excavationem basalem
subangulatus, prope aperturam valde descendens; apertura diagonalis,
subtriangularis, margine supero subhorizontali, leviter carenato, margine infero
stricto, recedenti, columellari perpendiculari, subdilatato, paries aperturalis callo
albido tectus.

Diam. maj. 10, min. 8, alt. 5, apert. alt. obliq. 5½, diam. 4 mm.
Valenciasee.
E. v. Martens, loco cit.
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Explicação das Figuras

Estampa XV

Tamanho natural
1. Planorbis olivaceus Spix. a) plano superior, c) plano inferior; b) visto de

frente; d) e) exemplares na mesma posição com a parte anterior remo-
vida, sendo a) muito grande, f) (desenho combinado) de um exemplar
na posição de a), com a parte superior da casca removida. Vê-se o
porus genital masculino perto da base da antena, a dobradura do pálio,
o cavo respiratório ocupando um giro, o coração com duas câmaras, as
alças do intestino e do útero, o fígado e a glâdula sexual ocupando a
parte interior. Adaptado do natural.

2. Planorbis confusus n. n. As figs. a, b, c, d correspondem às a, b, d e c da
Fig. 1.

3. Planorbis nigricans Spix; as figs. a, b, c, d , como em Pl. confusus.

Estampa XVI

4. Planobis nigrilabris Lutz, a, b, e aumentado, de tamanho natural.
5. Planorbis melleus Lutz, como em 4.
6. Planorbis nigricans, exemplar novo como em 4. Animal pouco

pigmentado com casca quase hialina.

Estampa XVII

7. Planorbis guadaloupensis Sowerby a, b, e d.
8. Planorbis centimentralis Lutz a, b, c, d.
9. Planorbis incertus Lutz a, b, c e 10d.
10. Planorbis cultratus d’Orb. a, b, c, e 9d.

a) vista de cima, e vista de baixo; b) corte transversal ou perfil; c)
tamanho natural.
(Na impressão as figuras 9d e 10d foram trocadas.)

Estampa XVIII

Reprodução em mesmo tamanho dos desenhos públicos.

1-4. Do livro de Spix e Wagner: 1 ferrugineus Spix (olivaceus Wagner, 2
olivaceus Spix e Wagner), 3, 4 nigricans Spix (tugubris Wagner).

5-13. Espécies de d’Orbigny, reproduzidas de “Voyage etc”: 5 Pl. andecolus;
6 montanus; 7 a, b tenagophilus (nigricans Spix), 8 a, b peregrinus; 9 a,
b kermatoides; 10 a, b paropseides, 11 a, b heloicus, 12 a, b helophilus
13 a, b anatinus.

14 e 15. Espécies e desenhos de Moricand: 14 Pl. cimex, a) tam. nat., b) aumen-
tando; 15 depressissimus a) tam. nat., b) aumentado.

16-19. Da Conchologia de Reeve, fig. de Sowerby: 16 Pl. peruvianus Brod., 17
stramineus Dunker, 18 a, b andecolus d’Orb, 19 a, b albicans Pfeiffer.

20 a e b. Pl. (segmentina) paparyensis F. Baker (Mollusks etc.).
21. Pl. pedrinus Miller (Equador). Copiado de Kobelt.
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