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5.1 Controle Biológico dos Moluscos 
Transmissores da Esquistossomose: 
A Competição Interespecífica Biomphalaria 
glabrata x Biomphalaria straminea 

INTRODUÇÃO 

A preocupação com o controle biológico dos moluscos transmissores da 
esquistossomose vem de muitos anos. A busca de soluções alternativas, não 
poluidoras, para o controle dessa endemia tem sido uma preocupação constante dos 
técnicos em Saúde Pública. Michelson (1957) faz uma revisão sobre competidores 
predadores e parasitos dos caramujos, utilizando-se, na época, de 148 citações 
bibliográficas. Esta revisão foi importante para dar início a investigações neste 
campo, realizadas na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (Chernin 
et al.). 

A partir desta data, a literatura conta com numerosas publicações que tratam, 
a maioria das vezes, de observações ocasionais de laboratório sobre ações 
patogênicas, predadoras e competitivas de diferentes tipos de animais sobre os 
moluscos, particularmente os planorbídeos. Revisões compreensivas deste tema 
foram feitas por Ferguson (1972 e 1978), Hairston et al. (1975) e McCullogh 
(1981). Este assunto é também tratado em várias publicações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 1975, 1987, entre outras) e mais recentemente foi 
revisto por Madsen (1990) e por Coimbra Jr. (1991). 

Competição Biológica 

A competição biológica é um fenômeno largamente generalizado na natureza 
e, como tal, a base explicativa da distribuição e da abundância dos seres vivos, na 
natureza. 

O potencial biótico levaria as populações ao crescimento exponencial - o que 
só excepcionalmente acontece na natureza - , não fora o papel desempenhado pela 
coexistência de populações da mesma espécie ou de espécies correlatas. 

Os trabalhos de Gause (1932) e Hardin (1960) sobre teorias de competição 
animal, são sintetizados por De Bach (1966), que explica o mecanismo pelo qual 
duas espécies de semelhança ecológica não poderiam coexistir em um mesmo 



hábitat: "Espécies diferentes que coexistem indefinidamente no mesmo hábitat 
devem ter nichos ecológicos diferentes, ou seja, elas não devem ser ecologicamente 
homólogas". 

Segundo Pianka (1982) as espécies ecologicamente homólogas são 
estreitamente aparentadas, em especial as pertencentes ao mesmo gênero, ou 
congêneres, que apresentam fortes semelhanças morfológicas, fisiológicas, 
comportamentais e ecológicas. Em conseqüência, a competição seria intensa entre 
congêneres simpátricos. 

Lotka (1925) e Voltera (1926) foram os pioneiros no desenvolvimento de 
teorias e métodos matemáticos para fundamentar o princípio da competição. A partir 
daí, diversos outros autores se propuseram a criar modelos para estudos da 
competição animal, como: Andrewartha & Birch (1954), Chiang (1954), Williamson 
(1957), Leslie & Gower (1958), Pileou (1968), Robson (1972), McGehee & 
Armstrong (1977), Hutchinson (1978) e MacCulloch (1985). Essas teorias podem 
predizer fenômenos da substituição de uma espécie por outra em um ambiente 
uniforme, porém os rumos e o produto final da competição vão depender da 
influência dos fatores determinantes e requerem investigação experimental. 

Hutchinson (1978) discute as interações competitivas como resultantes da 
sobreposição dos nichos das espécies em questão, concluindo que nos locais de 
sobreposição deverá se desencadear um processo competitivo que poderia ter como 
resultado final a exclusão de uma espécie pela outra. Em relação aos vetores da 
esquistossomose, vale citar Hubendick (1958), que pela primeira vez emitiu o 
conceito de que a seleção natural poderia favorecer uma cepa de caramujo não-
suscetível a Schistosoma mansoni, levantando a possibilidade do desenvolvimento 
de um método de controle biológico entre cepas resistentes e suscetíveis; e Richard 
(1970), que desenvolveu técnicas para seleção de cepas resistentes de Biomphalaria 
glabrata e Biomphalaria straminea e sugeriu que a combinação de certas condições 
genéticas poderiam favorecer o processo de seleção natural da cepa não-suscetível, 
afirmando que tais estudos constituem a base mais importante para o controle 
biológico dos caramujos transmissores da esquistossomose. 

A Exclusão Competitiva Biomphalaria straminea X Biomphalaria glabrata 

O presente trabalho restringe seu âmbito à análise dos trabalhos recentemente 
publicados sobre a competição interespecífica entre os dois planorbídeos hospedeiros 
de S. mansoni no nordeste do Brasil, B. glabrata e B. straminea. 

A distribuição geográfica destas espécies no nordeste do Brasil é conhecida 
graças aos trabalhos de Lucena (1963), Barbosa & Figueiredo (1969) e Paraense 
(1972). Embora as duas espécies possam se sobrepor territorialmente, B. glabrata 



está limitada à região da mata, enquanto B. straminea é espécie de larga distribuição 
tanto nesta região como nas regiões do agreste e da caatinga. 

A despeito de B. glabrata e B. straminea poderem conviver em uma mesma 
região (simpatrismo) dificilmente elas vivem em sintonia (Barbosa & Olivier 1958; 
Barbosa, 1962). Paraense & Deslandes (1955) assinalam a coexistência destas duas 
espécies em Minas Gerais mencionando, entretanto, a raridade de tal ocorrência. 

B. straminea é a espécie com distribuição mais ampla em todo o território 
brasileiro. Considerada por Gerken (1975) como a mais primitiva das espécies de 
planorbídeos americanos, tem-se expandido e se adaptado aos mais diversos ecótopos 
do país e do mundo. 

Estas observações sobre a ocupação espacial diferenciada das duas espécies de 
Biomphalaria (que se aplicam também a B. tenagophila) têm levado diversos 
pesquisadores a admitir o princípio da exclusão competitiva como importante fator, 
influenciando a distribuição das populações das três espécies de moluscos (Paraense, 
1970). 

Em relação às interações populacionais entre B. glabrata e B. straminea vale 
mencionar as observações iniciais de Barbosa (1973), que durante três anos 
consecutivos (1952-1954) acompanhou um experimento natural no qual B. 
straminea, ocasionalmente introduzida em área circunscrita, habitada exclusivamente 
por B. glabrata, substituiu totalmente esta última espécie. Quatro formas mistas 
foram interpretadas como híbridos interespecíficos que, entretanto, desapareceram 
nos anos seguintes às observações, mostrando, assim, sua inabilidade em 
perpetuarem-se na natureza. A substituição de B. glabrata por B. straminea foi 
interpretada como um caso de exclusão competitiva. Duas possibilidades foram 
sugeridas, naquela ocasião, para explicar a quebra da estabilidade populacional de 
B. glabrata: a maior suscetibilidade desta espécie à infecção por S. mansoni que 
produz danos severos à vida dos caramujos infectados, e a mais alta resistência de 
B. straminea à dessecação, fenômeno que ocorria, sazonalmente, na área de estudo. 

Segundo Guyard & Pointier (1979 e 1982) e Pointier (1982 e 1983), B. 
glabrata é uma espécie rara atualmente em Martinica, e que está sendo substituída 
gradualmente por B. straminea em numerosos cursos de água que antes se 
constituíam em sítios de transmissão da esquistossomose. A substituição progressiva 
de B. glabrata por B. straminea foi, sem dúvida, o fator responsável pela 
interrupção na continuidade da parasitose na ilha. Vale ressaltar que B. straminea 
de Martinica, tem-se mostrado resistente à infecção por S. mansoni. 

Em estudos de laboratório, Michelson & Dubois (1979) concluem ser B. 
straminea uma espécie que, em condições artificiais, mostrou-se mais agressiva e 
com maior vagilidade ao invadir território ocupado por B. glabrata, competindo com 
esta última espécie. 



A partir de 1976, face aos resultados observados em campo (Barbosa, 1973), 
fundos específicos foram atribuídos pela Fundação Oswaldo Cruz ao Centro de 
Pesquisa Aggeu Magalhães, em Recife, para o desenvolvimento de um programa, 
a longo prazo, de controle biológico por competição interespecífica dos 
Biomphalaria da região, B. glabrata e B. straminea (Barbosa et al., 1983). Para a 
finalidade acima foram instaladas, em salas isoladas, dez canaletas com renovação 
contínua de água. Atualmente estas instalações estão funcionando na Estação de 
Biologia Experimental em São Lourenço da Mata, Pernambuco, unidade de campo 
do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães. 

A idéia central foi a de criar um ambiente uniforme no qual os caramujos 
viessem a competir tanto quanto possível, fora da influência de algumas variáveis 
naturais que pudessem interferir na dinâmica das populações de moluscos. O 
objetivo deste trabalho de laboratório foi, assim, de estudar a interação populacional 
das duas espécies em condições controladas. 

Diante o ineditismo da proposta, podem-se calcular as dificuldades surgidas 
no período inicial, pré-operacional, da pesquisa. As instalações físicas do 
laboratório, com a montagem e funcionamento das canaletas, foram completadas em 
período relativamente curto de oito meses (maio - outubro de 1976). As dificuldades 
maiores surgiram com a organização e treinamento do pessoal que iria operar o 
projeto. Isso incluía o maior rigor na gerência de todo o processo. Para detalhes ver 
Barbosa et al. (1983). 

Em maio de 1977, as dez canaletas foram semeadas com os caramujos para 
estudos preliminares de dinâmica das populações de B. glabrata e B. tenagophila. 
A despeito de todas as preocupações tomadas, o trabalho não foi conduzido 
satisfatoriamente o que obrigou a mudança de parte do staff e o retreinamento do 
pessoal. De fato, somente ao final de 1979 a fase operacional do projeto teve início. 
Em seguida, a metodologia detalhada do projeto foi publicada (Barbosa et al., 
1983). 

Simultaneamente, faziam-se alguns estudos observacionais em campo e partia-
se para um estudo experimental de campo, controlado, no município de Alhandra, 
estado da Paraíba. Alguns fatores que pudessem influir no processo competitivo, 
foram também estudados. 

Observações de campo foram feitas nos municípios de Olinda e Paulista, 
Pernambuco, onde coletas sistemáticas de moluscos, realizadas em 1979/80, foram 
comparadas com coletas efetuadas em período anterior, 1951/56. Os resultados 
mostraram claramente a ocupação por B. straminea do espaço reconhecidamente 
habitado há muitos anos, com exclusividade, por B. glabrata (Barbosa et al., 1981). 

Outro estudo observacional foi feito no estado do Sergipe, onde coletas 
sistemáticas foram realizadas em 1968. Nessa ocasião, B. glabrata estava limitada 



à zona da mata e costeira, enquanto B. straminea habitava quase com exclusividade 
as zonas do agreste, do sertão e do vale do São Francisco (Mello & Barbosa, 1969). 
Em 1988, 20 anos depois, novas coletas foram feitas nas mesmas localidades 
percorridas em 1968. Os resultados desta observações mostraram que B. straminea 
havia ocupado com sucesso áreas da faixa úmida do estado, tendo, algumas vezes, 
deslocado a espécie nativa B. glabrata. As duas espécies foram encontradas sempre 
em criadouros separados, com uma única exceção, o que indica que elas são 
mutuamente excludentes. Em três localidades houve substituição total de B. glabrata 
por B. straminea. A conclusão mais geral foi a de que parece estar ocorrendo um 
processo natural de substituição de uma espécie pela outra (Figueiredo, 1989a), no 
estado de Sergipe. 

A dinâmica das populações de B. glabrata e B. straminea foi estudada em 
condições seminaturais (Barbosa et al., 1992). Curvas de crescimento de duas cepas 
de B. straminea (R3 e PT) e da cepa PA de B. glabrata foram estudadas. A 
pesquisa teve duração de 120 semanas e foi realizada em canaletas de 4,5 m de 
comprimento. Os resultados mostraram que as cepas de B. straminea 
(particularmente a cepa R3) atinge maiores níveis de sustentação (carrying capacity) 
do que B. glabrata. A análise de co-variância da linha reta mostrou diferença 
significativa entre as cepas estudadas. Em outros termos ficou demonstrado que B. 
straminea (cepa R3) é capaz de viver em condições satisfatórias, em metade do 
volume de água exigido por B. glabrata (Barbosa et al., 1992). Estes estudos 
mostram que B. straminea tem melhor desempenho reprodutivo, o que lhe confere 
maior vantagem competitiva. 

A superioridade competitiva de B. straminea foi demonstrada, em condições 
de laboratório, em interações populacionais diretas com B. glabrata. No período de 
100 semanas, B. glabrata foi totalmente substituída por B. straminea. A maior 
capacidade de dispersão e de vagilidade desta espécie em relação à população de B. 
glabrata foi também demonstrada em estudos experimentais (Barbosa et al., 1984). 
Em outro tipo de experimento de laboratório, B. straminea mostrou maior 
capacidade de resistência à dessecação do que B. glabrata (Barbosa et al., 1985). 
Ao final de seis meses de observação, nenhum B. glabrata havia sobrevivido, 
enquanto 10,7% dos B. straminea estavam vivos (p < 0,001). 

O Estudo Experimental de Campo 

A pesquisa experimental de campo teve início em janeiro de 1980 na pequena 
bacia hidrográfica do rio Junçara, Vale do Abiai, município de Alhandra, Paraíba 
(Figueiredo, 1989b). 



A área escolhida possui características muito próprias para tal tipo de 
experimento por constituir uma pequena bacia hidrográfica isolada. A oeste, a bacia 
é limitada por pequenas colinas. A leste estendem-se vastos manguesais onde 
deságua o rio Junçara. Em seu percurso, no vale, ele recebe dez pequenos riachos 
tributários. 

Um riacho de nome Popocas, situado nas proximidades do sistema Junçara foi 
escolhido como área de comparação, caracterizando, assim, a pesquisa como um 
estudo experimental controlado. 

Durante o período de 12 meses (1981/82), a área experimental e de 
comparação foram pesquisadas regularmente, a cada três meses, com finalidade de 
se conhecer a distribuição e a abundância dos Biomphalaria nativos. De fato, como 
já se conhecia de estudos anteriores, realizados na área, a única espécie encontrada 
foi B. glabrata que passou a ser referida como população-alvo. 

B. straminea, já conhecida por sua capacidade competitiva face a B. glabrata, 
foi tomada como competidor e a cepa escolhida foi a R3, albina e resistente à 
infecção por S. mansoni. 

Os caramujos coletados, em todo o trabalho de campo, foram referidos por 
homem/minuto, segundo metodologia descrita por Olivier & Schneiderman (1956). 

Em 1982, começaram a ser introduzidos na área, caramujos da espécie B. 
straminea albinos e resistentes à infeção por S. mansoni, cultivados na Estação de 
Biologia Experimental do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Fiocruz) e 
segundo metodologia descrita (Barbosa, 1992). 

A avaliação dos criadouros em competição e do controle foi feita, inicialmente, 
a cada três meses. Posteriormente, os mesmos passaram a ser analisados a cada seis 
meses, considerando-se ser este o tempo mínimo para que se pudesse observar 
alguma mudança no comportamento das populações. Os caramujos foram contados, 
identificados e devolvidos aos criadouros de origem. A introdução de B. straminea 
resistente (R3) era efetuada logo após a avaliação dos criadouros. Aqueles riachos 
onde B. glabrata havia sido totalmente substituída por B. straminea foram 
considerados como dominados e, em conseqüência, foram suspensas as introduções 
dos caramujos competidores. O número de caramujos introduzidos em cada riacho 
variou de acordo com o tamanho do mesmo e o número de moluscos disponíveis em 
laboratório na época da ida ao campo. Durante este período, foram introduzidos 
139.120 caramujos B. straminea resistentes nos diversos riachos da área em estudo. 

É preciso salientar que uma vez o riacho dominado por B. straminea, em 
nenhum caso houve regressão do processo competitivo. Em outras palavras, jamais 
B. glabrata foi encontrado em riachos dominados por B. straminea. Considere-se 
ainda o fato de que, na época das chuvas (o inverno), as água sobem a ponto de 



inundar as áreas mais baixas, cobrindo os riachos e permitindo a disseminação dos 
caramujos. 

Das 11 coleções de água trabalhadas, sete tiveram as populações de B. 
glabrata totalmente substituídas pelo caramujo competidor B. straminea, 
(criadouros n o s 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 11), duas (criadouros 5 e 9) sofreram 
modificações na metade do experimento (o que prejudicou suas avaliações) e duas 
(criadouros 1 e 6) conservaram os estoques originais de B. glabrata, embora B. 
straminea tenha aparecido em números baixos esporadicamente no riacho número 
1. O riacho escolhido como controle manteve as populações de B. glabrata em 
níveis elevados durante todo o período do trabalho. 

Os resultados desta pesquisa estão condensados na Tabela 1 e na Figura 1. 
Cada um dos criadouros trabalhados merece um comentário detalhado porque, 

embora o fenômeno da exclusão competitiva tenha acontecido em 7/9 dos riachos 
trabalhados e avaliados, o comportamento das populações de cada criadouro variou, 
tanto no que se refere à densidade populacional, como à extensão do prazo 
necessário para a substituição de uma espécie pela outra. 

O criadouro n° 1, riacho Junçara, foi o único onde, além de não ter ocorrido 
a fixação do caramujo competidor, níveis altos da população autóctone de B. 
glabrata foram mantidos em todos os anos de trabalho. Este criadouro possui 
características especiais em relação aos outros, pelo fato de não estar sujeito a 
períodos de seca durante o verão (o que poderia ter favorecido a população-alvo, 
que é menos resistente à dessecação do que o caramujo competidor) e de ser 
constantemente manipulado para lavagens de roupas. 

O criadouro n° 2, riacho da Lavadeira, manteve a população original de B. 
glabrata nos dois primeiros anos do experimento. Por ser uma coleção de água de 
acesso não muito fácil à comunidade local, é pouco usada para lavagens de roupas. 
Sua utilização prioritária é fundamentalmente a irrigação de lavoura e banhos. O 
processo de colonização e estabelecimento de caramujo foi lento. Durante os anos 
de 1982 e 1983, o número de caramujos resistentes coletados foi insignificante, e 
somente em 1984 é que se deu a fixação definitiva da colônia. Em 1986, B. 
straminea já havia dominado totalmente o riacho, sendo a única espécie ali existente 
em 1986 e 1987. Seca parcialmente. 

O criadouro n° 3, córrego da Batata, forma na sua nascente uma pequena lagoa 
resguardada de interferência humana que se constitui, desde o início, um excelente 
hábitat para o molusco introduzido. Esse córrego está sujeito a dessecações em 
grande parte de sua extensão, havendo períodos de estiagem em que a água fica 
restrita a uma pequena poça ao redor da nascente. Logo no primeiro ano de 
experimento, em 1982, B. straminea estabeleceu aí sua colônia, proliferou com 







abundância e se disseminou em toda a extensão do córrego. Em 1983, já não se 
encontrava mais nenhum B. glabrata e até o final das avaliações, em 1987, o 
caramujo resistente dominou totalmente esta coleção de água. Fato interessante a 
assinalar é a existência em abundância, neste logradouro, de um outro tipo de 
molusco, do gênero Pomacea, que conviveu pacificamente com B. straminea. 

O criadouro n° 4, riacho da Venda, tem na sua nascente uma bica adaptada 
para coleta de água, o que proporciona uma oxigenação abundante ao poço aí 
formado. Na estação seca, parte do riacho desaparece, ficando a água restrita ao 
poço da nascente. Neste local, B. straminea começou a se fixar, tendo já em 1983 
eliminado a espécie local, sendo, a partir daí, o único molusco a habitar o riacho. 
Em 1987, ocorreu uma explosão populacional desses caramujos, fato que poderia 
ser atribuído a um incremento protéico na sua dieta, ocasionado pela lavagem de 
pratos de uma quitanda instalada nas imediações, que ao despejar os resíduos de 
alimento na água, fornecia uma ração extra aos caramujos. 

O criadouro n° 5, riacho do Curral, utilizado para irrigação de lavoura, foi 
desviado de curso em várias oportunidades, o que provocou um desequilíbrio 
constante do hábitat dos caramujos. Em 1982 e 1983, B. glabrata ainda dominava 
o ambiente aquático, em 1984 e 1985 as duas espécies aí sobreviveram sempre com 
pouquíssimos indivíduos, por causa dos constantes desvios do curso da água. Com 
a continuação dessa situação, em 1986 e 1987, nenhum caramujo foi encontrado 
neste criadouro. Parece que, neste caso, a manipulação ambiental ao destruir os 
refúgios dos moluscos, funcionou como estratégia de controle dos mesmos. Este 
criadouro não pôde ser avaliado. 

O criadouro n° 6, poço da Jia, não conseguiu ser dominado pela espécie 
invasora e mesmo a população autóctone de B. glabrata, aí se manteve sempre com 
poucos indivíduos. É um logradouro manipulado pelos moradores locais para 
pastagem de gado e lavagens de cavalos. Forma, na sua nascente, uma lagoa de 
água cristalinas, sombreada e que nunca desseca. Essas características foram 
aproveitadas pela comunidade local, para estabelecer aí um cultivo de tilarias, que 
se constitui no elemento inibidor para o desenvolvimento dos moluscos, através da 
predação aos mesmos. Podemos observar que, no momento em que eram feitas as 
introduções dos caramujos competidores no criadouro, eles eram imediatamente 
devorados pelos peixes. 

O criadouro n° 7, riacho do Feijão, só foi dominado por B. straminea em 
1987, tendo passado por um lento processo de competição entre as duas espécies. 
Nos dois anos iniciais do experimento, em 1982 e 1983, B. glabrata se manteve 
praticamente como a única espécie do hábitat. Somente em 1984, quando o riacho 
sofreu uma dessecação parcial, é que B. straminea começou a se fixar. Sobrepôs-se 
à população de B. glabrata em 1985 e 1986 e, finalmente, em 1987, colonizou todo 



o criadouro, estabelecendo-se como espécie absoluta. É um logradouro relativamente 
isolado do convivio humano, sendo utilizado para coleta de água e irrigação de 
lavoura por alguns moradores locais, sendo a quase totalidade do seu percurso 
recoberto por gramíneas e Commelina. 

O criadouro n° 8, córrego da Porteira, também densamente recoberto por 
vegetação rasteira, é unicamente utilizado para irrigação de lavoura. Já em 1983, 
B. straminea havia sobrepujado, em quantidade, a população-alvo de B. glabrata 
e, de 1984 a 1987, passou a ser o habitante exclusivo do criadouro. Seca 
parcialmente. 

O criadouro n° 9, córrego da Urtiga, não pôde ser avaliado até o final do 
experimento, por ter seu curso d'água desviado em 1984, para o criadouro de n° 
8. Até essa época, o caramujo aí predominante era B. glabrata. 

O criadouro n° 10, córrego da Forma, tem sua nascente escavada e 
adaptada para a coleta de água, formando um remanso de águas tranqüilas, o que 
se constitui, desde o início, um excelente criadouro para os caramujos. Durante a 
época de estiagem, fica sujeito a dessecações parciais no seu curso. B. straminea 
teve adaptação imediata neste logradouro, se sobrepondo à população de B. glabrata 
logo no primeiro ano do experimento e dominado o ambiente com exclusividade, 
de 1983 a 1987. 

O criadouro n° 11, riacho da Bica, situado nas proximidades de residências 
de moradores locais, é bastante manipulado, tanto para lavagens de roupas, como 
para irrigação. Sofre desmatamentos periódicos e está sujeito a dessecações parciais. 
A ação do sabão utilizado nas lavagens de roupa, não parece ter tido influência 
sobre os caramujos, uma vez que, neste local, a água esteve sempre corrente. B. 
straminea começou a aparecer em quantidades expressivas em 1983, nos dois anos 
subseqüentes, conviveu com a espécie-alvo e em 1986 e 1987, já havia dominado 
totalmente o criadouro. 

A maioria dos riachos da área seca na época da estiagem (verão). Uns 
secam mais intensa, extensa e freqüentemente, enquanto em outros o fenômeno da 
dessecação é menos acentuado. Os primeiros foram classificados como de 
dessecação acentuada (que pode chegar a ser anual e total), e os segundos de 
dessecação moderada (secando, em geral, parcialmente e com menos freqüência). 
Os demais (diminuem apenas de volume no verão) são considerados perenes. Na 
Tabela 2 os nove riachos avaliados são classificados de acordo com a espécie e as 
condições de secura dos riachos. Nos dois únicos riachos perenes (n o s 1 e 6) B. 
glabrata não conseguiu se fixar. Nos demais nove riachos, tanto os de dessecação 
moderada (n o s 2 , 7, 8, 10 e 11), como os de dessecação acentuada (n 0 8 3 e 4), a 
dominação por B. straminea foi total. Note-se que nos dois riachos de dessecação 
acentuada (n o s 3 e 4), a substituição da população nativa deu-se precocemente (no 



segundo ano de observação). Nos demais cinco riachos, com dessecação moderada, 
a substituição de B. glabrata ocorreu em dois anos (n° 10), quatro anos (n° 8), 
cinco anos (nos2 e 11) e seis anos (n° 7). 

Fatores Condicionantes da Exclusão Competitiva 

B. straminea, sem dúvida, possui ampla valência ecológica, comprovada pela 
sua considerável distribuição geográfica (Paraense, 1977 e 1986) e pelo fato de que 
vem ocupando, com sucesso, regiões de ecótopos os mais diversos. No nordeste do 
Brasil, Barbosa (1973) e Barbosa et al. (1981) acompanharam em localidades da 
Zona da Mata, o deslocamento progressivo de populações de B. glabrata por B. 
straminea. Em 1980, Santos et al. detectaram pela primeira vez a presença de B. 
straminea no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Recentemente, Telles (1988) 
informa estar esta espécie disseminada por todo o estado, o que atesta, mais uma 
vez, a sua dispersão e fixação em regiões até então consideradas inóspitas para a 
espécie. 

As observações de Guyard & Pointier (1982), sobre a substituição de B. 
glabrata por B. straminea, em Martinica, e as de Woodruff et al. (1985), sobre a 
introdução e expansão desta última espécie na China e na Austrália, confirmam a 
capacidade deste molusco em ocupar os mais diversos ambientes. Essa capacidade 
invasora estaria associada às características específicas, tais como: vagilidade e 
agressividade (Michelson & Dubois, 1979; Barbosa et al., 1984); resistência à 



dessecação (Oliver & Barbosa, 1956; Barbosa et al., 1985); alta taxa de locomoção 
e poder de exploração do ambiente (Schall et al., 1986). Acrescenta-se a estes 
atributos a maior capacidade de sustentação (Carrying capacity) de B. straminea em 
comparação a B. glabrata (Barbosa et al., 1992). 

Tais atributos comportamentais se fundamentam na maior variabilidade 
genética detectada em B. straminea em relação à outras espécies de Biomphalaria, 
conforme os estudos feitos por Woodruff et al. (1985). Essa variação genética, 
provavelmente, estaria associada a uma melhor capacidade de adaptação às diversas 
condições ambientais e, conseqüentemente, a um desempenho mais eficaz no sentido 
de usufruir melhor dos recursos ambientais disponíveis e vitais à sua sobrevivência. 

Hutchinson (1978) fazendo a análise do que poderia ocorrer a uma população 
de espécies diferentes, que vivendo juntas disputam os recursos do meio ambiente, 
considera que a capacidade competitiva de uma espécie depende de fatores 
fisiológicos intrínsecos à mesma, tais como: vitalidade (capacidade de deixar 
descendência viável); longevidade fisiológica e ecológica (tempo de vida real em 
condições ambientais específicas); agressividade; vagilidade e tolerância a variações 
ambientais. Duas espécies similares raramente ocuparão o mesmo nicho, uma tende 
a deslocar ou eliminar a outra de maneira a tomar posse de um recurso comum 
essencial a ambas. 

Tendo em vista os fatores acima expostos, atribuídos à B. straminea, pode-se 
considerar que esta espécie tenha tido vantagem competitiva dentro de um processo 
de competição indireta como o que poderia ter ocorrido nos experimentos de 
Alhandra, Paraíba. A posse das características inerentes a essa espécie teriam 
permitido melhor adaptação ao hábitat, fazendo com que ela pudesse melhor 
explorar e ocupar o nicho com exclusividade, eliminando assim a espécie local. 

Essa linha de raciocínio reforça a teoria de Hutchinson (1978) sobre nichos 
ecológicos: uma determinada espécie vivendo sem interferência de outra espécie 
ocupa o seu "nicho fundamental"1. Na presença de um competidor, esse nicho irá 
ser restringido a um "nicho real" 2, ou seja, a espécie competidora irá ocupar com 
mais eficiência os recursos disponíveis, determinando àquela mais fraca uma 
redução da fecundidade e da sobrevivência. 

1 Definido como combinação de recursos que permitiriam àquela espécie manter uma população 
viável. O nicho fundamental é hipotético, idealizado como um conjunto de condições ótimas nas quais 
os organismos não encontrariam inimigos como competidores e conseguiriam explorar os recursos do 
meio ambiente com exclusividade. 

2 O "nicho real" seria um subconjunto do "nicho fundamental". 



Begon et al. (1986) afirmam que a coexistência das duas espécies passa a ser 
associada à diferenciação dos nichos reais de cada uma, pela maneira de como a 
espécie agredida irá se adaptar à restrição quanto à exploração do ambiente. 

Essa diferenciação dos nichos, que pode ocorrer face a um enfrentamento 
interespecífico, é fundamental para a coexistência de congêneres homólogos em um 
mesmo hábitat. 

Uma vez que houve, na maioria dos criadouros deste experimento, a 
substituição total de B. glabrata por B. straminea, seria possível inferir que a 
espécie agredida, participando de um processo competitivo muito intenso, não 
conseguiu ser hábil o suficiente para diferenciar o seu nicho, mesmo porque o 
tempo que durou o processo teria sido escasso para permitir que alterações 
fisiológicas e comportamentais permitissem à B. glabrata explorar outros recursos, 
garantindo, assim, a sua sobrevivência. Neste caso, esta espécie menos favorecida 
perdeu o seu nicho real quando em disputa com um competidor mais eficiente que 
foi capaz de saturar inteiramente esse nicho. 

Vale salientar que as duas espécies possuem preferências similares quanto a 
determinados tipos de refúgios dentro do hábitat, não se distribuindo uniformemente 
pelo ambiente. 

Tais considerações levam a acreditar que essas espécies devem ser 
ecologicamente homólogas e poderíamos até admitir que tenham uma exigência 
fundamental em comum no que se refere à exploração dos recursos do hábitat, ou 
seja, que tenham nichos que se sobrepõem. Tal pressuposto partiu da constatação 
de que B. glabrata e B. straminea são organismos excludentes tanto quanto vivendo 
naturalmente em sintopia, como quando forçadas a coexistir em um mesmo 
criadouro em condições experimentais. 

O estudo de Alhandra cumpriu seus objetivos, ao elucidar as interações das 
duas espécies de moluscos, quando convivendo em um mesmo ambiente. Os 
possíveis mecanismos causais do deslocamento competitivo de B. glabrata por B. 
straminea, discutidos acima, serão motivo e incentivo para trabalhos futuros. 

A aplicação prática da metodologia de introdução de uma cepa resistente em 
criadouros naturais de B. glabrata, visando ao controle desse molusco, mostrou-se 
eficiente nas condições específicas durante o decorrer do experimento. Entretanto, 
os fatores limitantes desta tecnologia devem ser levados em consideração, como, por 
exemplo, uma eventual adaptação da cepa resistente a uma outra cepa do parasito 
que, porventura, venha a se estabelecer na área de aplicação. Sabe-se, além disso, 
que a superioridade competitiva de um organismo depende, também, de fatores de 
ordem ecológica, sendo assim, o que ocorreu em determinada área pode não ser 
reproduzível em outra, com condições ecológicas diversas. 



No momento em que novas tecnologias de laboratório (Barbosa et al., 1983, 
1992) e de campo (Figueiredo, 1989b) estão disponíveis e se discutem conceitos 
teóricos favoráveis ao fenômeno de deslocamento competitivo entre duas espécies 
de Biomphalaria, vale refletir sobre a continuidade destas investigações. 

Em conclusão pode-se afirmar que os resultados das investigações feitas sobre 
a competição interespecífica B. glabrata x B. straminea, relatadas no presente 
trabalho, indicam claramente que esta última espécie tem condições de superioridade 
competitiva. Além de fatores favoráveis sugeridos para B. straminea, como 
capacidade de adaptação, dispersão, vagilidade, dois outros fatores parecem ter 
importância direta sobre o fenômeno competitivo em favor de B. straminea: a maior 
resistência à dessecação e a maior "capacidade de sustentação" (carrying capacity) 
de suas populações. 

Estes dois fatores podem, ainda, se conjugar no ambiente natural, quando os 
hábitats dessecam parcialmente, forçando as duas espécies a saturação populacional 
("capacidade de sustentação"), condição esta que comprovadamente favorece B. 
straminea. 

Os estudos realizados até então devem ser complementados por novas 
observações e experimentos para melhor compreensão do fenômeno. 

Por outro lado, ficou demonstrado que o fenômeno de exclusão competitiva B. 
glabrata x B. straminea pode ser induzido em condições experimentais no campo. 

O desenvolvimento de novas cepas de moluscos, obtidas por cruzamentos inter 
ou intra-específicos e seleção genética, seria do maior interesse na procura de um 
competidor eficaz a ponto de poder ser utilizado em larga escala no controle da 
esquistossomose. A este respeito, as observações e estudos de Hubendick (1958), 
Richard (1970) e Wright (1960 e 1971) devem ser consideradas. 

Os estudos correntes não apenas avançaram na geração do conhecimento sobre 
a dinâmica do processo competitivo entre duas espécies de Biomphalaria, como 
abriram uma larga linha de investigação neste campo. 
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