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1.2.2 Gênero Marisa (Gray, 1824) 

As espécies deste gênero distinguem-se daquelas dos demais gêneros de 
Ampullariidae, principalmente, pelos seguintes aspectos: concha planorbóide, animal 
com lóbulo nucal esquerdo constituído por longo sifão, ovos com envoltórios 
gelatinosos, desprovidos de casca calcária e sempre depositados dentro da água 
(Pilsbry, 1933; Scott, 1957). 

Atualmente têm sido citadas e reconhecidas como válidas somente duas 
espécies deste gênero: Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) e Marisa planogyra 
(Pilsbry, 1933). 

Dessas duas espécies, sem dúvida a mais conhecida e estudada é M. 
cornuarietis. Provavelmente originária de uma área da América tropical 
compreendida entre o Panamá e as Guianas e Trinidad (Baker, 1930; Pain, 1950; 
Oliver-Gonzáles et al., 1956), sua ocorrência tem sido citada para todo o norte da 
América do Sul, América Central e Flórida; sua presença já foi também registrada 
para o Texas, Estados Unidos da América, onde foi introduzida acidentalmente por 
aquaristas (Neck, 1984). 

M. cornuarietis tem uma concha discoidal ou planorbóide relativamente 
grande, com cerca de cinco voltas. A concha é de coloração marrom-escuro 
avermelhado, com faixas amareladas, uniformemente dura, esculturada com linhas 
de crescimento regulares e finas e marcada com uma série de faixas castanho-escuras 
e espessura variada. A abertura da concha é arredondado-lunada ou subovalada. O 
peristoma é inteiro; seu lábio externo é fino, completo e firmemente aderido à última 
volta. O plano da abertura faz um ângulo de dez graus com o eixo da cavidade 
espiral naquele ponto. 

A espécie apresenta dimorfismo sexual (Demian & Ibrahim, 1972). As 
fêmeas crescem em média um pouco mais do que os machos e têm a abertura da 
concha relativamente mais estreita, com um lábio peristomial externo reto, pé e 
cabeça mais pigmentados e escurecidos e uma sola também mais pigmentada. Os 
machos são caracterizados por terem a abertura da concha mais ampla e quase 
circular, com um lábio peristomial externo amplamente sulcado, pé e cabeça de 
colorido mais claro e mais fracamente pigmentados e uma sola amarelada, finamente 
pigmentada. 

A concha de M. planogyra, tal como está destacado em sua descrição 
original por Pilsbry (1933), lembra a de M. cornuarietis, mas difere desta 
principalmente no menor calibre das voltas; a última volta e a abertura são menos 
expandidas nas partes superior e basal; a espira é moderadamente côncava, as voltas 



internas são achatadas e erodidas nos individuos adultos; permanecem cerca de 
quatro e meia a cinco voltas; a coloração da concha tende a ser mais amarelada ou 
esverdeada, com três a seis ou mais faixas castanho escuras e linhas castanho 
amarronzadas sobre a face periférica da última volta; a abertura, menor do que em 
M. cornuarietis, é oblíqua, pela maior saliência da margem basal; o peristoma é 
espessado internamente e bem arredondado tanto na margem superior como na 
basal; o opérculo é côncavo externamente, irregularmente periforme, nitidamente 
côncavo na margem parietal, sendo a parte superior bem mais estreita do que em 
M. cornuarietis. 

A localidade-tipo de M. planogyra é Santa Rosa, no estado de Mato Grosso. 
Segundo Pilsbry (1933), esta espécie teria uma distribuição mais meridional na 
América do Sul, ocupando principalmente as bacias dos rios Paraguai e Paraná. A 
distinção entre M. cornuarietis e M. planogyra, baseada apenas em caracteres de 
concha é muito difícil, e é agravada em razão da variabilidade morfológica dessas 
duas espécies. Em função disso, sempre existiu certa controvérsia entre os 
malacologistas sobre a validade de M. planogyra. 

Mais recentemente, Mello (1988) comparou a morfologia do aparelho 
genital de M. planogyra e M. cornuarietis, utilizando para isso exemplares 
procedentes respectivamente de Poconé, estado de Mato Grosso, e de Porto Rico, 
no Caribe, encontrando diferenças entre o aparelho genital masculino das espécies 
em questão que afirma serem úteis na sua identificação taxonômica; segundo Mello 
(1988), M. planogyra possui a bainha do pênis relativamente mais curta (relação 
altura/base 2,0 a 3,0), com apenas duas glândulas em sua superfície (Figura 1), 
enquanto que M. cornuarietis possui a bainha do pênis proporcionalmente mais 
longa (relação altura/base 4,25 a 5,75), com um total de quatro glândulas em sua 
superfície (Figura 2). 

Todos os trabalhos conhecidos sobre a biologia do gênero Marisa foram 
desenvolvidos a partir da cepa de M. cornuarietis, introduzida aparentemente da 
Venezuela a Porto Rico, no início de 1950 (Harry & Cumbie, 1956). 

A biologia reprodutiva de M. cornuarietis foi estudada por Jobin (1970), 
Demian & Ibrahim (1970, 1972a, 1972b, 1975), Meir-Brook (1978), Blackburn & 
Sutton (1971), Demian & Yousif (1972). Esses autores fizeram estudos em campo 
e em laboratório, abordando vários aspectos referentes à cópula, oviposição e ciclo 
de vida, e alguns dos principais resultados então obtidos são os seguintes: a cópula 
tem duração de duas a três horas; o processo de eliminação dos ovos se dá num 
tempo variável entre uma a três horas, sendo os mesmos depositados abaixo da 
superfície da água, aderidos a substratos diversos e envoltos em uma massa 
gelatinosa; de três a quatro ovos são eliminados a intervalos de aproximadamente 
quatro minutos; os ovos são esféricos, opacos, castanho claros e gradualmente 



tornam-se transparentes; cada massa gelatinosa mede em torno de cinco centímetros 
e contém em média aproximadamente cem ovos; o tempo de amadurecimento dos 
ovos varia de setenta e dois a oitenta e três dias; a oviposição é contínua e aumenta 
progressivamente com o crescimento do molusco; o máximo de oviposição 
observado foi em fêmeas, medindo aproximadamente quarenta milímetros e com 
idades, variando entre dois anos e dois anos e meio; a temperatura é um fator físico 
importante no desenvolvimento embrionário e na eclosão; os ovos se desenvolvem 
bem entre dezoito e trinta e dois graus centígrados; o desenvolvimento embrionário 
leva, em média, oito dias em temperaturas, variando entre vinte e cinco a trinta 
graus centígrados e vinte dias em temperaturas, variando entre quinze e vinte graus 
centígrados; os moluscos nascem ligeiramente avermelhados, medindo cerca de dois 
milímetros de diâmetro, têm aspecto globoso e gradualmente tornam-se 
planorbóides; M. cornuarietis demanda grande quantidade de cálcio para o seu 
crescimento; o ciclo de vida completa-se, aproximadamente, entre 500 e 730 dias. 

Os hábitos alimentares de M. cornuarietis foram estudados por vários 
autores, entre os quais Seaman & Porterfield (1964), Demian & Lutfy (1965, 1966), 
Demian & Ibrahim (1969), Jobin et al. (1977) e Cedeño-Leon & Thomas (1983). 

Os resultados desses trabalhos mostraram que M. cornuarietis é 
predominantemente herbívora, mas pode assumir o onivorismo, podendo se 
alimentar em fontes de origem animal vivas ou mortas e até de toalhas de papel. O 
número de espécies vegetais testadas e aceitas em seu cardápio alimentar 
compreende mais de trinta, variando desde vegetação aquática emergente até semi-
aquática e algumas terrestres como alface, tomate, aipo, etc. Ortiz-Torres (1962), 
por exemplo, observou no campo exemplares de M. cornuarietis se alimentando de 
plantas jovens de arroz. Geralmente esse molusco tem um comportamento alimentar 
voraz, mas o consumo é proporcional à idade e ao sexo (Demian & Lutfy, 1966). 

Cedeño-Leon & Thomas (1983), com o objetivo de aprofundar os estudos 
sobre o comportamento predatório de M. cornuarietis, desenvolveram uma pesquisa 
para avaliar sua importância sobre o controle de Biomphalaria glabrata, levando em 
consideração que haviam opiniões completamente contraditórias sobre esse assunto; 
por exemplo, para Oliver-Gonzáles et al. (1956) e Chemin et al. (1956), a ingestão 
de ovos de outras espécies de moluscos por M. cornuarietis é puramente acidental 
e decorre do fato desses ovos serem depositados sobre as plantas que são fonte 
alimentar de M. cornuarietis; já para Demian & Lutfy (1965, 1966), o 
comportamento predatório de M. cornuarietis sobre os ovos de outros moluscos é 
intencional. Os resultados obtidos por Cedeño-Leon & Thomas (1983) levaram à 
conclusão de que o comportamento alimentar de M. cornuarietis quanto à predação 
é um fenômeno plástico, influenciado por fatores endógenos e exógenos (genótipo, 
fisiologia, fatores ambientais, etc.) e também por experiência condicionada por 



aprendizado. Cedeño-Leon & Thomas (1983) mostraram, ainda, que, há uma 
associação entre o comportamento de predação e a ingestão de alface, e levantaram, 
como hipótese, que esta associação poderia ser determinada pela existência, na 
alface, de kairomona, que atuaria como o fator ativador deste tipo de comportamento 
alimentar. Cedeño-Leon & Thomas (1983) demonstraram existir um significativo 
aumento do comportamento alimentar predatório por parte de fêmeas maduras, fato 
esse que já tinha sido constatado em outras espécies de moluscos (Bovbjerg, 1968; 
Eisenberg, 1970), e destacaram a grande necessidade por parte das fêmeas de 
selecionar alimento rico em galactogênio e proteína, como suplemento à dieta 
alimentar vegetal para a formação dos ovos. 



Existem algumas observações sobre a ecologia de M. cornuarietis, em sua 
maioria descritivas, e os estudos populacionais são escassos. Entre os autores que 
trabalharam em ecologia, resgataríamos as observações e análises conduzidas por 
Hunt (1961), Butler et al. (1969), Akerlund (1969), Blackburn & Sutton (1971), 
Demian & Ibrahim (1969a, 1969b, 1972) Jobin et al. (1977, 1979), Cedeño-Leon 
& Thomas (1983) e Haridi et al. (1985a, 1985b). 

As observações ecológicas realizadas sobre o hábitat de M. cornuarietis 
mostraram que esta espécie se adapta melhor em ambientes lênticos, transparentes 
ou só ligeiramente turvos. Tem sido encontrada em águas paradas, lagos, lagoas 
naturais ou artificiais, corixos, canais de irrigação, etc. A iluminação parece 
desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento dessa espécie. O limite 



máximo de velocidade da água para a sua permanência no ambiente está ao redor 
de 0,9 m/s. Em laboratório, M. cornuarietis suporta no ambiente aquático uma 
amplitude grande de variação de temperatura, que pode oscilar entre nove e 
quarenta e cinco graus centígrados, mas exposições a temperaturas de cinco graus 
negativos ou superiores a quarenta e cinco graus levam rapidamente a uma alta 
mortalidade; em aquários, a temperatura ótima situa-se entre vinte e cinco a vinte 
e seis graus centígrados, com pH entre seis e sete e um fotoperíodo de doze horas 
de luz e doze horas de escuro. Experimentalmente, sabe-se que M. cornuarietis 
pode resistir a níveis de salinidade até ao redor de 2500 mg/l. Os trabalhos sobre 
a tolerância à dessecação têm mostrado que a capacidade de M. cornuarietis baixar 
os seu metabolismo está relacionada com a idade do animal e com a presença de 
uma cobertura vegetal que mantenha uma umidade relativa entre 60% a 80%; como 
M. cornuarietis possui um opérculo espesso e capacidade de respiração pulmonar, 
sobrevive nessas condições até quatro meses. Os ovos e jovens recém-eclodidos são 
muito sensíveis à dessecação, dependendo vitalmente da respiração branquial, pois 
somente após cinco semanas a respiração aérea torna-se funcional. 

Vários estudos sobre o comportamento de M. cornuarietis no que se refere 
às interações com outras espécies de moluscos foram realizados em Porto Rico, em 
1952, por Oliver-González (1956) e Chemin et al. (1956). Esses autores verificaram 
que M. cornuarietis, tanto em laboratório como em campo, era capaz de limitar o 
crescimento de Biomphalaria glabrata, vetor importante de Schistosoma mansoni 
no continente americano. Creditaram o fenômeno ao comportamento alimentar 
herbívoro de M. cornuarietis, que, ao ingerir plantas aquáticas ingeririam também 
os ovos e os jovens de B. glabrata, aderidos a este tipo de substrato. 

Muitos outros autores, entre os quais Fergunson et al. (1958), Oliver-
González & Fergunson (1959), Radke et al. (1961), Ruiz-Tiben (1969), Demian & 
Lutfy (1964, 1965a, 1965b, 1966), Demian & Kamel (1973), Nguma et al. (1982), 
Jobin & Laracuente (1979), Cedeño-Leon & Thomas (1983) e Haridi et al. (1985a, 
1985b), seguiram esta linha de pesquisa, demonstrando a capacidade de M. 
cornuarietis de diminuir ou até mesmo de eliminar completamente as populações dos 
gêneros Biomphalaria, Lymnaea, Bulinus e Oncomelania, todos importantes vetores 
de trematódeos de interesse para a medicina humana e veterinária. 

As pesquisas desenvolvidas por Michelson & Augustine (1957) em 
laboratório, com Biomphalaria pfeiferi, vetor da esquistossomose mansônica na 
África, tiveram resultados semelhantes aos obtidos com B. glabrata no continente 
americano. 

Demian & Lutfy (1964, 1965a, 1965b, 1966) e Demian & Kamel (1973), 
trabalhando experimentalmente e em condições seminaturais com Bulinus truncatus, 
B.alexandrina e Lymnaea caillandi, observaram diretamente o efeito predador de 



M. cornuarietis, tanto em adultos de vários tamanhos, como em jovens, recém-
eclodidos e em massas de ovos; esses mesmos autores verificaram também que a 
atividade predatória tinha o seu máximo à temperatura de trinta graus centígrados, 
mas que a atividade diminuía com a presença de vegetação e que a intensidade da 
predação era mais ou menos proporcional à densidade das presas. 

Chi et al. (1971) conduziram experimentos onde demonstraram que M. 
cornuarietis era menos eficiente em controlar populações de Oncomelania 
formosana, embora esta última fosse deslocada de seu espaço físico por M. 
cornuarietis. 

Os resultados das pesquisas em Porto Rico levaram à implantação de um 
programa de controle biológico das populações de Biomphalaria glabrata por M. 
cornuarietis em várias lagoas naturais existentes na ilha, como alternativa ao 
controle químico (Palmer et al., 1969; Jordan et al., 1980). O acompanhamento do 
programa durante vinte anos demonstrou que gradualmente as populações de B. 
glabrata diminuíram, sendo substituídas paulatinamente por M. cornuarietis. Os 
pesquisadores concluíram que o processo de interação biológica estabelecido entre 
as duas espécies ocorreu em função de predação e deslocamento competitivo por 
espaço físico e vital. 

Jobin & Laracuente (1979) avaliaram o controle das populações de B. 
glabrata por M. cornuarietis, monitorando não somente as populações dos moluscos 
como também as infeções pelo esquistossomo; o acompanhamento das populações 
dos moluscos foi efetuado durante quatro anos e os índices de infeção por S. 
mansoni durante dois anos. As populações de B. glabrata desapareceram após a 
introdução de vinte mil exemplares de M. cornuarietis. A avaliação financeira do 
programa mostrou um custo de US$0,10 per capita/ano, correspondendo de 5% a 
10% do custo correspondente a um controle químico. 

Por outro lado, os estudos experimentais conduzidos por Cedeño-Leon & 
Thomas (1983) sobre a atividade predatória de M. cornuarietis levaram à conclusão 
que do ponto de vista comportamental esta espécie não apresenta atributos 
suficientes que a indiquem para a utilização contínua no controle de populações de 
B. glabrata; segundo esses autores, há uma relação de equilíbrio entre a atividade 
predatória e a densidade dos ovos; não há uma resposta de densidade de M. 
cornuarietis em relação à diversidade de substratos onde ficam aderidos os ovos de 
B. glabrata e, finalmente, é duvidoso se M. cornuarietis tem uma resposta 
reprodutiva alta em relação a B. glabrata, pois para otimizar o controle parece 
haver sempre a necessidade de introdução de altas densidades de adultos de M. 
cornuarietis. 

Não obstante isso, os trabalhos desenvolvidos por Haridi et al. (1985) e 
Haridi & Jobin (1985), no Sudão, África, em áreas de irrigação no vale do Nilo, 



mostraram que M. cornuarietis pode se estabelecer em altas densidades onde existir 
fonte alimentar adequada e em grandes quantidades, necessárias ao crescimento e 
desenvolvimento populacional. 
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