
 
 
 
 
 

Sistemática e biogeografia 
família pilidae connoly: gênero pomacea (Perry, 1810) 

 
Silvana Thiengo 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BARBOSA, FS., org. Tópicos em malacologia médica [online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1995. 314 
p. ISBN 85-85676-13-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



1.2.1. Gênero Pomacea (Perry, 1810) 

As espécies do gênero Pomacea distribuem-se por quase toda a Região 
Neotropical, geralmente habitando águas de curso lento e estagnadas. Pomacea 
paludosa (Say, 1829) ocorre na Flórida, Estados Unidos. 

Apresentam concha de tamanho médio e grande, de coloração castanho-
esverdeada ou amarelada, ornamentada com faixas espirais escuras; espira 
geralmente curta; umbílico presente, às vezes, bemdesenvolvido; abertura oval ou 
arredondada, lábio geralmente simples; opérculo córneo (Figuras 1, 2 e 3). 

O animal apresenta probóscide extensível, em cuja extremidade encontra-se a 
boca. Esta é uma fenda sagital e o epitélio ao seu redor é glandular, apresentando 
sulcos e pregas. A cada lado da boca há uma projeção tentaculiforme que 
corresponde ao palpo labial. Em seguida a eles vêm os tentáculos cilíndricos, longos 
e extensíveis, que durante a locomoção do animal mostram-se distendidos e em 
movimento. Externamente, na base de cada tentáculo, há uma proeminência 
globulosa, o omatóforo, na extremidade do qual se encontra o olho. 

Os lóbulos cervicais, direito e esquerdo, estão situados lateralmente, atrás dos 
tentáculos, junto à borda do manto. O direito é formado por uma pequena dobra da 
parede do corpo e funciona como um canal de excreção, desembocando nele o ânus, 
a corrente exalante da brânquia e os produtos de excreção do rim. O lóbulo nucal 
forma pela aposição de suas bordas um tubo fechado, o sifão, utilizado para bombear 
o ar atmosférico para dentro do pulmão. Possui grande elasticidade, podendo 
alcançar, quando totalmente distendido, cerca de quatro vezes o seu comprimento 
em repouso, quando se mostra como uma pequena formação alongada aberta médio-
ventralmente. 

O pé tem a forma de escudo e sua coloração pode variar de cinza escuro à 
amarelada. Em sua região dorsal posterior encontra-se inserido o opérculo córneo 
e de linhas concêntricas. 

O manto forma na região cervical o anel paliai ou borda do manto que é 
espesso e muitas vezes apresenta faixas castanhas, reproduzindo o ornamento da 
concha. Posteriormente é mais delgado, deixando ver a maioria dos órgãos por 
relevo e transparência. Dorsalmente, a área ocupada pelo pulmão e pela brânquia é 
geralmente pigmentada de negro. O pulmão abre-se na cavidade do manto ou 
cavidade paliai onde estão alojados a brânquia, o osfrádio e partes do sistema 
digestivo e do reprodutor. Esta cavidade é separada da massa visceral pela dobra 
paliai, que se inicia perto do ânus e da abertura genital, indo até o pericárdio. 



A rádula é do tipo taenioglossa e as mandíbulas são quitinosas, convexas e 

unidas dorsalmente (Figuras 4 e 5). 



A massa visceral corresponde aos órgãos envolvidos pelo manto, e segue o 
enrolamento em espiral da concha. O pericárdio situa-se à esquerda, próximo à 
borda do manto. Dorsalmente vêem-se o ureter, transversal ao eixo do corpo do 
animal, o rim e a glândula digestiva, esta última ocupando a maior parte da massa 
visceral. O estômago apresenta-se como uma mancha circular clara inserida na 
massa esverdeada da glândula digestiva. A gônada, tanto no macho como na fêmea, 
ocupa mais ou menos as três primeiras voltas da espira (Figura 6). 

Como nos demais ampulariídeos, os sexos são separados. Nos machos, a 
presença da bainha do pênis na borda direita do manto permite a distinção dos sexos 
sem dissecção. Nos casais em cópula, os machos são geralmente menores que as 
fêmeas. Estas iniciam a oviposição cerca de 24 horas após a cópula, durante a noite 
ou pela manhã bem cedo. As desovas são postas sempre acima do nível da água, 
sendo os oyos esféricos, com cerca de 3 mm de diâmetro e com coloração que pode 
ser varmelha, rósea, laranja, amarela ou verde. 

Os ovos são expelidos um a um pelo orifício genital e deslizam lentamente pelo 
sulco, formado pelo lóbulo nucal direito e pelo pé. São depositados muito próximos 
uns aos outros, de forma que alguns se tornam um pouco achatados. A medida que 
vão amadurecendo, a cor torna-se mais clara, atingindo uma tonalidade esbranquiça¬ 
da, quando próximo à eclosão. Esta ocorre, geralmente, 15 dias após a ovoposição, 
em uma temperatura média de 25°C. 



O sistema reprodutor masculino pode ser dividido em quatro partes: o testículo 
e o ducto deferente; a vesícula seminal; a próstata e o pênis em sua bainha (Figuras 
7, 8 e 9) 



O testículo é uma massa de cor creme recoberta por pigmentação escura, que 
ocupa as três primeiras volta ou mais da espira. Pequenos e numerosos ductos 
eferentes se reúnem para formar dois ramos principais, dando origem ao ducto 
deferente. Este último, muito delgado em todo o seu trajeto, passa pela base espira 
até o nível do estômago e curva-se para a direita, na altura do saco pericárdio, para 
penetrar na vesícula seminal. 





A vesícula seminal apresenta dobras e sulcos internos que convergem 
em um canal ligado ao canal prostático (Figura 9). 





A próstata é cilíndrica e compacta, com coloração semelhante à do testículo. 
Após a vesícula seminal, segue adiante e à esquerda do reto até alcançar a papila 
anal. Em seguida, curva-se ligeiramente para a esquerda, abrindo-se na goteira 
seminal embaixo da bolsa do pênis. O canal prostático, quase central, apresenta uma 
estreita luz em forma de fenda. 

O pênis (Figuras 11 e 12) é cilíndrico, filiforme e seu diâmetro diminui 
gradualmente, até terminar em ponta aguda. Quando em repouso, encontra-se 
enrolado dentro de uma bolsa, a bolsa do pênis, de paredes delgadas, cuja 
extremidade proximal, que corresponde à base do pênis, é compacta, enquanto que 
a extremidade distal forma internamente um canal em forma de U, por onde o pênis 
desliza para a cópula. Embaixo dessa bolsa, perto da extremidade distal da próstata, 
há uma membrana alongada e delicada, que segundo Lopes (1955) teria a função de 
auxiliar o transporte do líquido espermático da próstata para o pênis. 

Durante a cópula, o pênis percorre o canal formado pela bolsa do pênis e pela 
bainha, emergindo próximo à metade da bainha. Sua extremidade proximal 
permanece presa pelas bordas da bainha, enquanto a distal penetra no gonoporo 
feminino até alcançar o oviduto palial. 

A bainha do pênis (Figuras 13, 14 e 15), uma estrutura alongada e alargada na 
base, se localiza perto da borda do manto, à direita, sendo formada por uma dobra 
do manto, cujas bordas se justapõem longitudinalmente, formando um sulco 
mediano. A borda direita da bainha dobra-se internamente, dando continuidade ao 
canal formado pela bolsa do pênis. 







Quando em repouso, a extremidade distal da bainha se projeta para dentro da 
cavidade paliai e durante a cópula ela se volta para fora, penetrando, juntamente com 
o pênis, na cavidade paliai da fêmea. A presença e a disposição de glândulas na 
bainha são carateres usados em sistemática. 

O ovário ocupa posição semelhante à do testículo, sendo constituído por túbulos 
brancos e ramificados, dispostos superficialmente sobre a glândula digestiva. 
Apresenta, geralmente, três ou quatro ramificações principais que convergem para 
formar um ducto muito fino, o oviduto. Este acompanha a espiralação da concha, 
descrevendo um trajeto semelhante ao do ducto deferente, dobrando-se à direita do 
pericárdio para penetrar na glândula de albume. O oviduto paliai segue à direita do 
reto, até abrir-se no gonoporo feminino, ao lado do ânus e nessa região apresenta 
dobras e sulcos profundos (Figuras 16 e 17). 



O receptáculo seminal possui paredes fortemente musculares e sua extremidade 
anterior é, geralmente, mais larga do que a posterior. Encontra-se envolvido pela 
glândula de albume, ficando visível apenas parte de sua extremidade proximal. 

Pela coloração e grande volume, a glândula de albume é o órgão de maior 
destaque no sistema reprodutor feminino. Na época da reprodução ocupa a maior 
parte da massa visceral, tornando-se reduzida fora desse período. Sua metade 



proximal encontra-se sobre o ureter e a parede lateral do rim, enquanto que a metade 
distal projeta-se na cavidade paliai. Apresenta internamente um canal em espiral, a 
glândula da casca, de luz muito estreita, que se extende desde o receptáculo seminal 
até sua estremidade distal, onde faz relevo. 

O canal principal da glândula de albume, localizado na massa glandular 
adjacente à glândula da casca, apresenta luz estreita e várias aberturas em fendas 
para a passagem do albume (Figura 17). 

As fêmeas apresentam vestígio do aparelho copulador masculino, pênis e sua 
bainha. Correspondem, respectivamente, às duas formações, uma maior e outra 
menor, situadas na margem direita do manto, entre o ânus e a brânquia (Figura 17). 
A primeira estrutura apresenta internamente um filamento digitiforme, o pênis, 
localizado em uma dobra que se prolonga até a segunda formação, a bainha. 

A anatomia do grupo é ainda pouco conhecida, a despeito de sua ampla 
distribuição e abundância. A maior parte da literatura diz respeito à conquiliologia 
e a certos aspectos da biologia, sendo poucos os estudos anatômicos. Dentre estes 
últimos, podem ser citados: Sachwatkin (1920) sobre Ampullaria gigas (Spix, 1827); 
LopesX 1955a, 1955b, 1956) sobre Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), Pomacea 
haustrum (Reeve, 1856), Pomacea lineata (Spix, 1827) e Pomacea sordida 
(Swainson, 1823); Scott (1957) sobre alguns pilídeos argentinos; Pain (1958) sobre 
Pomacea falconensis; Andrews (1964, 1965a, 1965b) sobre P. canaliculata; Martin 
(1980, 1984) sobre o complexo peruano de pilídeos da Argentina. Catalán & Moreno 
(1984) sobre a glândula de albume de P. canaliculata; Thiengo (1987, 1989, 1993) 
sobre a morfologia de P. lineata, P. sordida e P. canaliculata e Cazzaniga (1987) 
sobre P. canaliculata. 

Alguns caracteres dos sistema reprodutor masculino são utilizados na 
discriminação das espécies, como, por exemplo, tamanho, forma, disposição das 
glândulas da bainha do pênis e a forma da próstata. O sistema reprodutor masculino 
de P. lineata, P. canaliculata e P. sordida estão ilustrados nas Figuras 7, 11 e 14, 
respectivamente. As duas primeiras são espécies próximas, sendo os caracteres 
diagnósticos observados, principalmente, na bainha do pênis. P. sordida, ao 
contrário, reúne caracteres morfológicos e conquiliológicos que a diferenciam 
prontamente das demais espécies conhecidas. 

Salvo algumas exceções, como no caso de P. scalaris na qual as voltas da 
espira se dispõem como uma escada, em P. gigas pelo tamanho avantajado e em P. 
sordida por sua coloração geralmente escura e abertura amarela ou violácea, os 
caracteres conquiliológicos servem apenas como orientação na identificação das 
espécies. Como esses são variáveis, uma taxionomia, focalizando apenas este 
aspecto, pode levar a uma fragmentação excessiva de taxa, o que, provavelmente, 



ocorreu com o gênero Pomacea. Só para o Brasil são citados cerca de cinqüenta 
nomes específicos. 

P. lineata apresenta uma distribuição mais setentrional e litorânea, sendo 
encontrada desde o nordeste até o sudeste do país. 

P. canaliculata ocorre, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
assim como na Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, sendo abundante nas bacias 
dos rios da Prata, Uruguai e Paraguai. Ihering (1968) cita, também, sua ocorrência 
na bacia Amazônica. 

P. scalaris é uma espécie comum nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e rio da 
Prata. 

P. maculata ( = P. gigas) é endêmica na bacia Amazônica. 

Os representantes do gênero Pomacea no Brasil são conhecidos popularmente 
como arauá, aruá-do-banhado, aruá-do-brejo, caramujo-do-banhado, fuá e aruá 
(Santos, 1982; Ihering, 1968). São utilizados no Nordeste como remédio contra as 
doenças do peito e na Argentina contra a disenteria (Santos, 1982). No Norte são 
apreciados como alimento (O. Monte Apud Ihering, 1968). 

Pomacea lineata e Pomacea glauca são considerados como praga de arrozais 
no Suriname (Van Dinther, 1956) e P. canaliculata foi citada por Olazarri (1979) 
como praga nos cultivos de agrião, no Uruguai. 

Colman (1992), informação pessoal, comentou sobre a introdução e a 
proliferação de P. canaliculata na Austrália e a preocupação das autoridades daquele 
país na erradicação desta espécie, antes que se torne praga nas plantações de arroz, 
como vem acontecendo em alguns países no Oriente. 

Há algumas décadas vem sendo pesquisada a utilização de pilídeos no controle 
biológico dos moluscos hospedeiros do Schistossoma mansoni. Autores como 
Mathiensen (1976), Milward-de-Andrade (1978) e Paulinyi (1971) consideram que 
Pomacea haustrum e Pomacea lineata podem atuar como predadores-competidores, 
alimentando-se das desovas e formas jovens de bionfalárias, além de competir por 
espaço e alimento. Entretanto, a literatura sobre o assunto é ainda controversa. 
Paraense (1987), entre outros, questiona a validade do uso de pilídeos no controle 
biológico desses planorbídeos, ressaltando que a ingestão de ovos e de bionfalárias 
jovens ocorrem em conseqüência do hábito alimentar voraz desses animais e não um 
processo seletivo, como é defendido por alguns autores, e cita, também, alguns 
exemplos de co-habitação prolongada de pilídeos e bionfalárias em criadouros 
naturais. 

Pilídeos do gênero oriental Pila podem atuar como hospedeiros intermediários 
do Angiostrongylus contonensis (Chen), um nematoda parasito de roedores e, 
acidentalmente, do homem. Quando os pilídeos parasitados são ingeridos crus pelo 
homem, as larvas migram para a medula e sistema nervoso contrai, causando a 



angiostrongilíase (meningoencefalite eosinofílica), podendo resultar em morte. A 
angiostrongilíase ocorre principalmente no sudeste da Ásia, Malásia e ilhas do 
Pacífico. Entretanto já foi detectada no Caribe, em Cuba, provavelmente introduzida 
por ratos transportados em navios procedentes das áreas de ocorrência (Aguiar, 
1981). 

P. paludosa e P. canaliculata, espécies americanas, foram encontradas 
naturalmente infectadas com A. cantonensis na ilha de Oahu (Havaí) e nas ilhas 
Ryukyu (Japão), respectivamente (Wallace & Rosen, 1969; Nishimura, 1986). P. 
paludosa foi encontrada em valas de irrigação e foi introduzida naquela ilha para ser 
utilizada como alimento pela população. 

Até o presidente não há relatos desta doença no país. Entretanto, o grande 
número de imigrantes orientais, a possibilidade de introdução de ratos infectados e 
a presença dos hospedeiros intermediários suscetíveis em nosso país possibilitam a 
ocorrência do ciclo desse parasito no Brasil. 
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