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6.4 Métodos e Técnicas Empregadas para o Estudo 
do Comportamento de Biomphalaria glabrata 
(Say, 1818), (Gastropoda; Planorbidae), 
Caramujo Vetor da Esquistossomose 

Neste capítulo, apresentamos os métodos e técnicas utilizadas para estudar o 
comportamento da Biomphalaria glabrata, considerado o principal vetor da 
esquistossomose no Brasil, pela sua ampla distribuição geográfica e por estar sua 
ocorrência quase sempre associada à doença (Paraense, 1972). Tais fatos são 
responsáveis pelas inúmeras publicações sobre aspectos biológicos ecológicos e 
anatômicos deste caramujo (Rey, 1956; Perlowagora-Szumlewicz, 1958; Andrade, 
1959; Paraense, 1972; Appleton, 1978; Paraense, 1987). Estes trabalhos, embora 
contenham descrições pormenorizadas das atividades desta espécie, não podem ser 
considerados como estudos comportamentais, devido à ausência de análise causai, 
que é uma característica da abordagem etológica. Assim, seria mais correto 
considerar aquelas descrições como sendo referentes aos hábitos e não ao compor
tamento da espécie (Jurberg, 1985, 1990). 

No estudo comportamental baseado na abordagem etológica, procura-se 
inicalmente, através da observação das atividades do animal, descrever e categorizar 
os comportamentos. Posteriormente quantificam-se as categorias e, por meio de 
experimentos em laboratório ou no campo, estas são analisadas quanto às suas 
possíveis causas e funções. Através da comparação de comportamentos de indivíduos 
de diferentes idades, pode se estabelecer como determinado comportamento surge 
nestes indivíduos (análise ontogenética). Assim, o estudo do comportamento de 
espécies do mesmo gênero ou da mesma família permite compreender como o 
comportamento surge na espécie (análise filogenética) (Hinde, 1966; Tinbergen, 
1969; Baerendes, 1975). 

A observação, por ser enfatizada neste capítulo, foi por nós considerada como 
método juntamente com a experimentação, sendo que a primeira descreve os fatos 
e a segunda estabelece relação de causa e efeito. As técnicas são os procedimentos, 
com ou sem o uso de instrumentos utilizados para operacionalizar os métodos. Como 
não temos conhecimentos sobre os dados pormenorizados do estudo comportamental 



de espécies do mesmo gênero, o método comparativo não será tratado aqui. Maiores 
detalhes sobre experimentação em comportamento animal poderá ser visto em Aspey 
& Blankenship (1977) e Lehner (1979). 

ASSUNTOS ABORDADOS NESTE CAPÍTULO: 

1. Observação 
2. Descrição comportamental 
3. Categorização comportamental 
4. Catálogo comportamental 
5. Técnicas de registro do comportamento e quantificação 
6. Descrição das circunstâncias 
7. Uso de instrumentos registradores e aparelhos para evidenciar o comporta

mento 

8. Análise causal 
9. Análise funcional 

10. Validade dos estudos na natureza e no laboratório 

Ressaltamos que antes de se iniciar, efetivamente, o estudo sobre o comporta

mento de um animal, é necessário conhecer a sua morfología, fisiología e biologia. 

1. OBSERVAÇÃO 

A observação é o primeiro passo para se iniciar um estudo comportamental. No 
contato do pesquisador com o animal, embora surjam perguntas relevantes, a 
despeito do conteúdo teórico do pesquisador (behaviorista ou etologista), é preciso 
que as atividades do animal sejam observadas sem preconceitos e desprovidas de 
antropomorfismo. 

2. DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL 

Quando observamos o comportamento animal, na natureza ou no laboratório, 
devemos descrevê-lo, relatando tudo que conseguirmos captar através dos nossos 
sentidos. 

Cunha (1976) citou algumas das qualidades que as descrições precisam ter para 
que sejam adequadas e objetivas, tais como: ser direta, explícita, completa e incluir 
apenas os elementos essenciais. Baseado nisto, a descrição comportamental poderá 
ser feita de duas maneiras: 



2.1 Pela Forma 

a) posturas - disposição espacial estacionária de partes do organismo, uma em 
relação às outras. No caso dos bionfalarídeos podemos nos referir às posições da 
concha em relação à massa cefalopodal tais como: concha normal, concha pendente, 
concha ereta, concha invertida; b) movimentos - mudanças de posição espacial de 
uma ou mais partes do organismo em relação à outra tomada como referência; 
exemplo: abertura do pneumóstoma, exteriorização, interiorização da massa 
cefalopodal em relação a concha, rotação e inclinação da concha em relação a massa 
cefalopodal; c) estados fisiológicos - aspectos funcionais do organismo, como 
batimentos cardíacos. Os exemplos citados neste parágrafo estarão minuciosamente 
descritos no capítulo sobre catálogo comportamental de B. glabrata. 

2.2 Por Conseqüência 

A descrição por conseqüência é caracterizada pelas alterações que causam as 
atividades do animal no ambiente, ou em indivíduos da mesma ou de outra espécie. 
Dentre elas citamos alimentação, defecação, cópula, respiração. 

Ela apresenta algumas vantagens segundo Hinde (1966): 
a) reunião de várias categorias descritas pela forma com um objetivo comum; b) ser 
mais detectável por alteração do meio; c) mostra geralmente a interação entre o 
organismo e o meio. 

2.3 Alguns Comentários Sobre Descrição Comportamental 

Nos trabalhos sobre comportamento de bionfalarídeos - que citamos como 
exemplo neste capítulo - verificamos que os autores não esclarecem se as descrições 
foram feitas pela forma ou pela conseqüência, fazendo com que alguns comporta
mentos se tornem difíceis de se enquadrarem neste tipo de classificação. Entretanto, 
esta confusão é comum nas descrições comportamentais de outros animais como 
ressalta (Lehner, 1979). Podemos citar como exemplo a "Dormência", comporta
mento descrito por Pieri & Thomas (1986) e Dannemmann & Pieri (1989) em que 
o caramujo encontra-se foram d'água aderido ao substrato com a massa cefalopodal 
totalmente retraída. 

Na descrição pela forma, poderiam ser consideradas somente as posturas, por 
estas estarem mais adequadas ao vocábulo forma. No entanto, se assim fosse, os 
aspectos dinâmicos do comportamento do caramujo não seriam levados em conta. 



Por isto, devemos incluir os movimentos e as alterações fisiológicas mais evidentes, 
para melhor esclarecimento das atividades do animal. 

Thomas et al. (1985), ao descrever o comportamento alimentar de Biomphala
ria glabrata, optaram pela descrição da forma, mas poderam ter optado também pela 
conseqüência, uma vez que neste tipo de comportamento fica evidente a alteração 
que ocorre no meio, onde em um primeiro instante o alimento está presente e logo 
em seguida deixa de estar, ao ser ingerido pelo caramujo. Outros exemplos de 
comportamentos descritos pela forma podem ser encontrados em Pimentel et al. 
(1976a, 1976b) e em Jurberg et al. (1987a), com descrições de postura da concha 
em relação à massa cefalopodal, e no capítulo seguinte deste livro, sobre o Catálogo 
Comportamental de B. glabrata. 

Os estados fisiológicos dizem respeito às alterações funcionais dos animais, que 
em caramujos são pouco evidenciáveis, a não ser a batida cardíaca, que é bem 
visível nos albinos, e foi utilizada como medida de toxicidade de diferentes doses de 
moluscicidas (Cheng & Sullivan, 1973a). O estado de privação alimentar também 
altera as batidas cardíacas (Williams & Gilbertson, 1983a), mas não é alterado pela 
emergência de Schistosoma mansoni (Williams & Gilbertson, 1983b). 

Esclarecemos que há diferença entre os termos movimentos, deslocamentos e 
locomoções. O primeiro se restringe à mudança de posição espacial de partes do 
organismo e o segundo e terceiro à mudança espacial do animal como um todo. 

3. A CATEGORIZAÇÃO COMPORTAMENTAL 

Comportamento é toda atividade de um animal e, por ser complexo, pode ser 
dividido em unidades mais simples (categorias comportamentais), que são identifi
cadas pelos pontos de transição entre eles e pela forma ou conseqüência com que se 
manifestam (Cunha, 1974; 1975). Por exemplo, observamos o caramujo parado e 
com a sola do pé aderida à parede vertical de um aquário, em seguida desloca-se 
para cima até a superfície da água e solta o pé do substrato. Podemos arbitrar três 
categorias, as quais denominaremos de: parado, deslocando para cima e boiando. Os 
pontos de transição observados serão, respectivamente: 1) ausência de movimento, 
2) com movimento mas aderido ao substrato e 3) com movimento mas não aderido 
ao substrato. Estas, como as demais categorias comportamentais, são arbitrárias e 
dependem do pesquisador que as seleciona pela relevância que possam ter para o 
âmbito do seu trabalho. 

Quando estabelecemos comportamentos, devemos designá-los por nomes que 
estejam de acordo com as suas respectivas descrições, para que possam ser 
identificadas e diferenciadas umas das outras. 



Cunha (1976) menciona que os comportamentos devem ser designados por 
vocábulos que possam prontamente evocá-los. Slater (1978) recomenda que se 
evitem termos que insinuem causa ou função do comportamento. Pieri (1979) 
exemplificou com a preferência da expressão "saída da água" em vez de "fuga para 
fora da água" para denominar o comportamento que o caramujo tem de abandonar 
o meio aquático. A segunda denominação continha inferencias que necessitariam ser 
comprovadas experimentalmente. 

Hutt & Hutt (1974) propuseram o uso do dicionário (Oxford English Dictio
nary) para denominação das atividades comportamentais em inglês. Nós utilizamos 
o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Ferreira, 1975) nos estudos comporta
mentais dos bionfalarídeos (Jurberg et al., 1987a, 1988a), como já havíamos feito 
também para o estudo do comportamento do caramujo gastrópode terrestre 
Thaumastus (Thaumastus) taunaisii Férussac, 1822 (Jurberg et al., 1988b). 

4. CATÁLOGO COMPORTAMENTAL 

Em qualquer estudo de comportamento baseado na abordagem etológica, faz-se 
necessário a elaboração de um catálogo comportamental, contendo as categorias 
comportamentais que o observador conseguiu estabelecer e descrever. Este é um 
registro parcial do comportamento e é diferente de um etograma, que se caracteriza 
por conter um registro completo do repertório comportamental de um animal durante 
toda a sua vida, o que se torna mais difícil de ser realizado conforme enfatizou Eibl-
Eibesfeldt (1974). Este catálogo comportamental pode ser estabelecido através das 
técnicas descritas no próximo tópico. 

5. TÉCNICAS DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO E QUANTIFICAÇÃO 

5.1 Registro cursivo 

Segundo Fagundes (1982), o registro cursivo é um relato do que é presenciado, 
na seqüência em que os fatos se sucedem; é chamado também de "registro 
contínuo". A linguagem utilizada neste tipo de registro deve ser a mais objetiva 
possível, clara e concisa, descrevendo-se o que acontece de maneira direta ou 
afirmativa. 

Esse tipo de registro preliminar do comportamento é importante, na medida em 
que facilitará a posterior descrição, categorização e análise comportamental, 
impedindo que as informações sejam esquecidas, e deverá ser feito em um protocolo 
que conterá as seguintes informações: a) Situação de observação: descreve-se o local 



onde está sendo feito a observação, informando as condições físico-químicas do 
meio; b) Sujeito: características do animal (especie, procedência, tamanho, idade e 
alimentação); c) Início da observação; d) Término; e) Duração; f) Data; g) Técnica 
de observação. 

A grande vantagem desse tipo de registro é permitir a inclusão de uma ampla 
variedade de comportamentos, sem requerer deles definição e quantificação prévia. 
Devido a isso, é muitas vezes utilizado numa fase inicial de trabalhos e pesquisas. 
Nesta fase, desenhos esquemáticos ou fotografias facilitam a clareza do registro. 
Além disso, em vez de escrever, podemos registrar o comportamento através de um 
gravador. Neste caso, tendo marcado a hora de início da gravação, é possível 
posteriormente estabelecer o tempo que durou toda a observação, bem como o 
período de tempo da ocorrência de qualquer atividade registrada, bastando para isso 
ouvir a fita e acionar um cronômetro. 

Após vários registros cursivos feitos com diversos exemplares, verificamos que 
eles ocorrem com certa repetição. Neste caso, é possível estabelecer um catálogo 
comportamental com comportamentos mais freqüentes, para posterior quantificação 
e tentativa de análise causal. 

Nos trabalhos de Vance-Hall (1973), Altmann (1974) e Fagundes (1982), 
encontramos algumas técnicas de quantificação de comportamentos em seres 
humanos e em outros mamíferos, mas que podem ser aplicadas para outros animais, 
e que adotamos para caramujos. 

Para registrar a quantificação do comportamento, organiza-se um outro 
protocolo com as categorias comportamentais já descritas pela relevância para o 
pesquisador e adota-se uma das técnicas para quantificação. Um modelo de protocolo 
aparece no anexo 1. 

5.2 Registro de evento 

Anotamos o número de vezes que a categoria comportamental escolhida ocorreu 
durante a sessão de observação, que foi dividida em intervalos de tempo idênticos. 
Exemplo: quando submetemos Biomphalaria glabrata a diferentes teores de oxigênio 
dissolvido, podemos quantificar o número de vezes que ela abre o pneumóstoma na 
superfície da água, durante cada minuto da sessão de observação (Jurberg et al., 
1987b). 



5.3 Registro de duração 

Anotamos o tempo desde o início até o término da categoria comportamental 
escolhida, sempre que esta ocorrer durante uma sessão de observação. Exemplos: 
1) tempo que o pneumóstoma permanece aberto em relação a diferentes teores de 
oxigênio dissolvido (Jurberg et al., 1987b); 2) tempo que os caramujos permanecem 
fora da água, quando submetidos a diferentes concentrações de moluscicidas (Pieri 
& Jurberg, 1981; Jurberg et al., 1988c). 

5.4 Registro de ocorrência 

Anotamos a ocorrência ou a não ocorrência da categoria comportamental 
escolhida, durante a sessão de observação, que neste caso não é dividida em 
intervalos e sim considerada integralmente. Exemplo: Jurberg et al. (1985) e Jurberg 
et al.( 1988c) verificaram o índice de saída de Biomphalaria glabrata, que é expresso 
pelo número de caramujo que saíram e permaneceram fora das soluções, contendo 
diferentes concentrações de moluscicidas após 24 horas de experimentos. Esse 
comportamento poderia indicar o nível de repelência do moluscicida. 

5.5 Registro por amostragem de tempo 

Dividimos a sessão de observação em intervalos de tempos iguais, e as 
categorias comportamentais escolhidas só são registradas no período final de cada 
intervalo, pela sua freqüência ou ocorrência. Exemplo: Jurberg et al. (1987a) 
estudaram os comportamentos (posturas, deslocamentos e alimentação de Biomphala
ria glabrata em diferentes níveis de profundidade em tubos plásticos transparentes 
de 8,40m e 10,20m de altura. Observaram o comportamento somente nos últimos 
10min de cada intervalo de 1 hora da sessão de observação (que durou 24 horas), 
anotando se o comportamento ocorreu ou não, ou a sua freqüência neste período. 

5.6 Outros critérios de quantificação 

Outros critérios de registro de quantificação podem ser adotados, como: 
velocidade e magnitude da resposta. 

A velocidade dos caramujos foi medida, individualmente, por Etges (1963), por 
determinação da distância percorrida em período de tempo fixos em relação a 
substâncias químicas. Este procedimento mostrou ser melhor do que manter a 
distância fixa. 



Temos medido a velocidade do caramujo Biomphalaria glabrata, anotando o 
tempo e traçando o trajeto percorrido pelo caramujo em superfícies transparentes 
(placa de vidro ou acrílico), colocadas acima do recipiente que contém o animal, ou 
na parede do recipiente, quando possível. Marcamos inicialmente com um ponto na 
coluna, tomando como referência a extremidade da cabeça do caramujo. Do 
momento em que o mesmo iniciou a locomoção (tempo zero), desenhamos o trajeto 
com caneta hidrográfica ou para retroprojetor, anotando-se minuto a minuto, 
sucessivamente, até completar o tempo total da sessão de observação. Em seguida, 
medimos com uma régua cada espaço percorrido entre os pontos correspondentes aos 
minutos, tiramos a média aritmética em relação ao tempo total, obtendo, desta 
forma, a velocidade média (Jurberg et al., 1987a). 

Outros exemplos sobre quantificação da velocidade em caramujos, em 
diferentes situações experimentais, poderão ser encontrados em Pimentel & White 
(1959); Simpson et al. (1973); Sodeman (1973); Pieri et al. (1980a); Schall et al. 
(1985; 1986a; 1986b). 

Outros comportamentos podem ser medidos pela magnitude ou intensidade do 
comportamento, como a ingestão de alimento (Townsed, 1974); a espessura da 
camada de muco (Cheng & Sullivan, 1973b); os ângulos de inclinação da concha e 
tamanho da massa cefalopodal exposta (Pimentel-Souza et al., 1976a; 1976b); o grau 
de retração da massa para dentro da concha (Pieri et al. 1980b). A estes comporta
mentos podemos acrescentar também o grau de expansão da pseudobrânquia, 
observado por Jurberg et al. (1982), que submeteram caramujos a imersão por 
período prolongado. 

6. DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

Juntamente com o registro quantitativo, feito no protocolo, deve-se elaborar 
uma lista de circunstâncias em meio as quais o comportamento que está sendo 
registrado ocorreu. Isto facilitará uma posterior análise do comportamento, pois é 
possível que determinado comportamento esteja associado a algumas dessas 
circustâncias. Esta lista deverá abranger os seguintes fatores: a) ambientais -
temperatura, luminosidade, umidade, composição físico-química da água, etc.; b) do 
organismo - sua procedência, fase de desenvolvimento, alimentação, e t c ; c) 
comportamentais - relacionar os comportamentos que antecederam e sucederam a 
determinada categoria comportamental escolhida (Cunha, 1976). 



6.1 Comentários gerais 

Nos registros, embora a escolha dos intervalos seja arbitrária, é aconselhável 
que se adotem intervalos curtos para comportamentos cuja freqüência é alta, e 
intervalos longos para os de freqüência baixa. 

Na quantificação é necessário que se identifique cada caramujo dentro do seu 
grupo, marcando-os com esmaltes (Jurberg et al., 1987a) ou colocando-os em 
aquários providos de compartimento individuais (Jurberg et al., 1988c). Com este 
procedimento, evitamos generalizações incorretas, além de facilitar o uso de 
estatística adequada. Por exemplo: se em dez indivíduos observados sem identifi
cação, somente um fosse à superfície 30 vezes, durante uma sessão de observação, 
poderíamos concluir que a média por indivíduo foi de três subidas. A vantagem da 
observação com caramujos identificados é que ela permitiria fornecer o desvio 
padrão e, portanto, uma estimativa adequada da variação estatística da resposta. No 
exemplo anterior, fazendo-se os cálculos de média estatístiva e desvio padrão (3+-
9.49), percebemos que este último é maior do que a média, indicando alta 
variabilidade da resposta. Para maiores detalhes de técnicas estatísticas veja Miller 
(1975). 

7. USO DE INSTRUMENTOS REGISTRADORES 

A cinematografia é muito empregada, pois é possível registrar e posteriormente 
quantificar as categorias comportamentais, sem ser preciso estar presente (Michaelis, 
1955; Eibl-Eibesfeldt, 1974). O registro quadro a quadro, com intervalos de tempo 
escolhidos previamente, permite uma análise das atividades dos animais e do meio, 
bastando para isso colocar medidores adequados (termômetros, relógios) junto ao 
animal (Newell, 1965; Jurberg, 1978). 

A cinematografia com lapso de tempo é um registro por amostragem de tempo 
que a cada período (1 minuto por exemplo) expõe um fotograma, registrando, 
naquele instante, a atividade do indivíduo ou do grupo e as condições ambientais. 

Com Biomphalaria glabrata, utilizando-se câmeras super 8 ou 16mm, providas 
de intervalômetros, foram realizados vários trabalhos: Townsend (1973; 1974) 
registrou os deslocamentos em relação aos estímulos alimentares e à trilha de muco; 
Townsend (1975) também estudou a localização dos caramujos em presença de 
alimento no fundo de recipentes; Simpson et al. (1973) estudaram as inter-relações 
sociais; Sodeman & Dowda (1974) estudaram a localização do caramujo em relação 
à temperatura, luminosidade e disponibilidade alimentar. Pieri et al. (1980a) fizeram 
uma caixa com luminosidade e temperatura controlada em que o registro por 



cinematografia com lapso de tempo era feito simultaneamente com o registro das 
condições ambientais (Figura 1). Posteriormente, Pieri & Jurberg (1981a) estudaram 
o efeito subletal do sulfato de cobre em Biomphalaria glabrata nesta mesma câmara; 
e Rotembeg et al. (1989) estudaram o efeito do ciclo claro-escuro nesta espécie. 
Também foi empregada esta técnica, porém sem a caixa, para estudar o papel do 
comportamento na sobrevivência de Biomphalaria glabrata, quando submetida a 
diferentes dosagens da planta moluscicida Phytolacca dodecandra (Jurberg et al., 
1988c). 

Posteriormente, Jurberg et al. (1988d) estudaram, no laboratório e no campo, 
a reotaxia em Biomphalaria glabrata com fotocinematografia por lapso de tempo e 
videoteipe. 

FIGURA 1: Caixa para registrar o comportamento de B. Glabrata em aquários através de fumadora 
super 8 a intervalos pré fixados e flash. O ciclo claro-escuro é obtido através de 
programador de tempo. A, vista superior; B, vista lateral; aq.= aquário; f. = flash; fsi.= 
fumadora super 8 com relógio para fotografar a intervalos pré-fixados; 1.= lâmpada; 
p t . = programador de tempo; s.= suporte; v . = ventilador 



O uso do de videoteipe recorder, com câmera amadora, pode ser utilizado para 
registros contínuos com luminosidade até 3 lux. Posteriormente, a análise poderá ser 
feita em intervalos escolhidos, de maneira a se ter uma amostra dos comportamentos 
ocorridos, podendo, ainda, se desenhar ou fotografar diretamente da tela do 
televisor. Aparelhos mais sofisticados podem fazer registros a intervalos previamente 
escolhidos. O uso de sistemas integrados a computadores e registradores de 
infravermelho permite análises complexas do comportamento individual ou das inter-
relações grupais, automaticamente no fim das sessões de observações (Hendrié & 
Bennett, 1983); entretanto, não temos conhecimento do uso deste instrumental em 
moluscos. 

7.1 Técnicas fotográficas 

O recurso da fotografia também é empregado para registrar comportamentos, 
sendo possível fazer desenhos baseados nesse tipo de registro, ressaltando os 
aspectos considerados importantes para o pesquisador (Haefelfinger, 1964). 

Para fotografar os comportamentos dos caramujos, usamos aquários de acrílico 
ou de vidro, colocado com silicone para diminuir as sombras formadas pelas junções 
das paredes. Quanto mais estreito for o aquário, mais fácil se torna a focalização do 
caramujo. Em aquários grandes deve-se isolar o local que se quer fotografar com um 
anteparo de plástico ou vidro (Figura 2). 

A iluminação é um fator importante e alguns artifícios evitam a formação de 
sombras do próprio caramujo, com a utilização de duas ou mais lâmpadas e a 
suspensão do aquário, de forma que a sombra fique projetada fora do campo da 
fotografia. Neste caso, o uso de folhas de papel de diferentes cores no fundo 
melhora o contraste (Figura 3). 

O uso de filtro de polarização evita os reflexos nas paredes do aquário ou da 
superfície da água. 

Para se estudar movimentos, utiliza-se, se possível, a máquina com o obturador 
aberto (tempo variável) e o flash deverá ser acionado de tempo em tempo, de 
maneira que se registrem os movimentos feito pelo animal (Nielsen, 1975; Gage, 
1966). Máquinas que possuem intervalômetros e motor podem ser acionadas em 
tempos determinados, registrando-se os movimentos (Amos, 1975). Embora estas 
técnicas sejam exeqüíveis para caramujos, preferimos o uso de fotocinematografia, 
conforme foi descrito acima, em vez de fotografia para estudar movimentos, podem 
ser muito mais simples. 





7.2 Alguns aparelhos para estudar o comportamento dos bionfalarídeos 

Além dos instrumentos registradores, pode-se construir uma série de outros 
aparelhos para se evidenciar o comportamento, de acordo com os estímulos que se 
quería estudar. 

LUZ 

Para estudar a orientação de B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea em 
relação a uma fonte luminosa, construímos, em nosso laboratório, labirintos em 
forma de Y com calhas de P.V.C. rígido. O braço central, onde eram colocados os 
caramujos, tinha 50cm de extensão e os braços laterais, onde podia se colocar 
alternadamente a fonte luminosa, 70cm de extensão (Figura 4) (Schall et al., 1985, 
1986a, 1986b). 



Outros experimentos foram feitos por Sodeman (1973) em uma caixa de 
atividade, de maneira a estudar a velocidade de B. glabrata em relação à intensidade 
luminosa. Sodeman & Dowda (1974) fizeram uma câmara em forma de 8 para 
estabelecer a preferência entre claro e escuro. Pimentel-Souza et al. (1984), em 
aquário com gradiente de luminosidade, estudaram a distribuição de caramujos. 
Rotemberg et al. (1989), em aquários com compartimentos individualizados, 
estudaram o efeito de claro e escuro na atividade dos caramujos. 

TEMPERATURA 

Chernin (1967) construiu um recipiente retangular com gradiente de 
temperatura que se distribuíra horizontalmente, obtido através de circulação em 
serpentina de água fria e quente nas extremidades, para estudar a preferência de B. 

glabrata. Shiff (1966a) construiu um aquário que era atravessado por tubos em toda 
a sua altura de forma que a circulação de água fria e quente fazia um gradiente 
vertical. Este aparelho foi utilizado para estudar efeito na distribuição vertical de B. 

pfeifferi em relação à temperatura. 

ATRAENTES E REPELENTES 

Para o estudo do efeito de substâncias atraentes (alimentos, plantas e 
substâncias) ou repelentes (moluscicidas), no comportamento de bionfalarídeos, 
foram usadas desde longas caixas de madeiras de 4,0 a 9,0 metros (Etges, 1963; 
Etges & Gilbertson, 1966) até pequenas câmaras de plástico com 11 cm de diâmetro, 
denominadas de olfatômetros, nas quais podiam ser testadas as substâncias quando 
se difundissem (Thomas et al., 1980; Thomas & Assefa, 1979; Thomas, 1986). 

A repelência devido a plantas moluscicidas foi determinada em aquários com 
compartimentos individualizados tendo a parte superior inclinada, de forma que os 
caramujos que saíssem pudessem permanecer neste local (Jurberg et al., 1988c) 
(Figura 5). 

PRESSÃO 

O estudo do comportamento de B. glabrata em pressões correspondentes a até 
50m de profundidade foi realizado em duas câmaras de acrílico transparente, ligadas 
a um reservatório de água (Figura 6), através de válvulas que permitiam substituir 
a água sem variar a pressão exercida nas câmaras, de maneira a manter o mesmo 
nível de oxigênio dissolvido (Jurberg et al., 1988a). 



Para estudarmos os deslocamentos dos caramujos e atividades biológicas em 
diferentes profundidades (Jurberg et al., 1987a), foram construídas colunas 
transparentes medindo 1,10m, 8,40m e 10,40m (Figura 7). Estes mesmos desloca
mentos foram estudados por Townsend (1975), em aquários com 20cm de altura, e 
por Corr et al. (1984), em colunas de 15cm de altura. 



CORRENTE 

Luttermoser (1944) construiu pequenos canais de madeira em que escorria água 
para evidenciar o comportamento de reotaxia. Bousfield (1978, 1979) fez este tipo 
de estudo em câmaras de plástico circular (23cm de diâmetro), em que a corrente 
era formada graças ao jato de ar comprimido que saía na superfície junto à margem. 
A resposta reotáxica também foi evidenciada em superfícies verticais nos aquários 
com anteparo que escorria água, formando uma corrente na parede (Jurberg et al., 
1988d) (Figura 8). 



8. ANÁLISE CAUSAL DO COMPORTAMENTO 

Após a quantificação, é possível determinar as causas do comportamento, 
através de uma análise em que se procura relacionar os estímulos causais das 
atividades. Entre estas causas podemos citar os estímulos externos: do meio 
(temperatura, luz, composição química), de outro exemplar da mesma espécie 
(feromônio) ou de outra espécie (alomônio). Além de estímulos internos, como 
hormônios responsáveis pelo comportamento sexual. 

Por se tratar de estudo de causa e efeito, ressaltamos que nesta fase é 
imprescindível o uso do método experimental com grupo de controle adequado e 
amostras representativas seguidas de testes estatísticos bem escolhidos. Biomphalaria 
glabrata é uma espécie muito variável (Bair & Etges, 1973; Henriksen & Jelnes, 
1980; Mulvey & Vrijenhoek, 1981; Corr et al., 1984), e só experimentos bem 
conduzidos permitem afirmações categóricas. É necessário, ainda, lembrar sempre 
que as relações de causa e efeito, que a princípio parecem óbvias, podem não 
corresponder à realidade (Pieri, 1979). 

A análise causal pode ser realizada pela apresentação de um estímulo ou 
variação de sua intensidade, e, verificando a ocorrência da modificação no 
comportamento do animal, é possível que mais de uma causa possa estar envolvida, 



contribuindo para o desencadeamento do comportamento em questão. Como 
exemplo, podemos citar a diapausa que, segundo Pieri (1985), pode ser causada por 
certos estímulos do meio externo, como a temperatura (causa imediata); ou por 
modificações internas verificadas em certa fase do desenvolvimento do caramujo, 
como o aparecimento de lamelas no estágio juvenil (causa ontogenética); ou ainda 
por diferença de raças geográficas (causa filogenética). Os fatores causais 
ontogenéticos podem ser estabelecidos através de comparações entre indivíduos da 
mesma espécie, porém de idades diferentes (ontogenéticos) ou comparações entre 
indivíduos de raças próximas ou espécies do mesmo gênero (filogenéticos). 

Na natureza, usa-se variar a intensidade do estímulo ou suprimi-lo quando 
possível, para verificar as modificações comportamentais. No estudo da resposta 
reotáxica dos caramujos no campo, a corrente de água sofreu variação até a 
supressão, e verificamos que os caramujos deixaram de subir nas superfícies 
verticais da vala por onde escorria a água. Quando testado no laboratório, este fato 
foi comprovado (Jurberg et al., 1988d). 

Pode ocorrer, também, de um comportamento ter relação causal com outro 
comportamento que o antecedeu no tempo imediato (Slater, 1973), podendo ser 
determinado pela observação do fluxo comportamental, no qual aquele comporta
mento está inserido. Este tipo de análise caracteriza uma análise causal seqüêncial. 
Lehner (1979) mencionou que: (a) quando uma categoria comportamental segue-se 
a outra com uma determinada freqüência, a seqüência é considerada probabilística. 
Exemplo: Dannemann & Pieri (1989) verificaram que alguns caramujos, após a saída 
da água, retraem-se nas conchas e entram em dormência enquanto outros retornam 
para a água; (b) quando a ocorrência de uma categoria comportamental estiver 
sempre associada a uma outra, a seqüência é considerada determinística. Exemplo: 
Pieri (1985) verificou que os caramujos provenientes de ovos originários de pais 
lamelados, quando mantidos em temperaturas de 19 a 21 graus centígrados, ao 
atingirem de 3 a 5mm de diâmetro, saem da água, retraem-se nas conchas e entram 
em diapausa em 100% dos casos. Posteriormente Dannemann & Pieri (1992), em 
estudos mais acurados, demonstraram que este, fenômeno não era determinístico, 
pois havia uma percentagem pequena de caramujos que não correspondem as 
expectativas (27%). 

9. ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO 

Em Biomphalaria glabrata, a maioria dos comportamentos é esteriotipados e 
pré-programados geneticamente (instintivos), havendo poucas modificações de 
comportamento através da aprendizagem, a não ser a habituação. Esta é comum aos 



moluscos (Willows, 1973; Carey & Samley, 1986) e já foi constatada em Biompha
laria glabrata, que deixa de subir às superfícies verticais, não mais respondendo 
reotaxicamente às correntes de água, após 24 horas de exposição a esse estímulo 
(Jurberg et al., 1988d). 

Estes comportamentos instintivos, assim como os órgãos, são resultantes da 
seleção natural que ama sobre ambos. Sendo assim, é possível estudarmos o 
comportamento através de uma análise funcional na qual procura-se, não os 
estímulos causais, mas a sua função em relação à sobrevivência do animal. 

Tinbergen (1965) propôs dois procedimentos para este tipo de análise: a) isolar 
o estímulo ambiental que é o desencadeador do comportamento que se quer estudar, 
e submeter um grupo experimental ao estímulo, enquanto o controle não é 
submetido, verificando qual dos dois grupos tem uma taxa de sobrevivência maior. 
Exemplo: No caso do ressecamento do solo, verificamos que os caramujos que 
conseguiam se cobriam com areia, sobreviviam em maior proporção do que os 
caramujos que não se cobriam (Pieri et al., 1980); b) tentar relacionar o comporta
mento, cuja vantagem adaptativa seja desconhecida, com a sobrevivência, de tal 
modo que se ela ocorrer em algum grupo, este grupo deverá ter uma taxa de 
sobrevivência maior. Exemplo: Etges & Gilbertson (1966) verificaram que uma 
linhagem de Biomphalaria glabrata era menos suscetível aos moluscicidas, por terem 
a tendência natural de permanecer fora da água por períodos consideráveis. 

A análise funcional permite descobrir como estes comportamentos ajudam a 
sobrevivência e a reprodução. Estes estudos, em vez de se deterem nas causas, 
detêm-se nos efeitos, ou seja, em vez de se preocuparem com os estímulos causais, 
eles visam apenas elucidar o que resulta como conseqüência da ocorrência da 
categoria observada, necessitando, além da observação com a descrição, a experi
mentação, sem a qual o estudo tem pouco valor. Mas também é possível usar a 
especulação para a compreensão dos fenômenos envolvidos, como escreveu 
Tinbergen (1965). Para demonstrar como este tipo de raciocínio pode ser válido, 
apresentamos, a seguir, alguns exemplos de trabalhos, em que a observação de fatos 
na natureza foi seguida de experimentos em laboratório e interpretação especulativa. 

O encontro por Paraense et al. (1955) de bionfalarídeos vivos, enterrados 2 ou 
3 metros acima da margem da coleção de água, foi contestado pela impossibilidade 
destes caramujos se manterem vivos após 24 horas cobertos com argila úmida em 
laboratório (Perlowagora-Szumlewica & Dias, 1955). Assim, o achado de caramujos 
enterrados foi atribuído, por estes autores, à ação mecânica do pisoteio de gado. 

Para elucidar este paradoxo, fizemos três trabalhos: no primeiro, verificamos 
que Biomphalaria glabrata foi capaz de se cobrir com areia dentro d'água. Após um 
período de dessecação provocada pelo esgotamento de água, os caramujos que 



permaneceram cobertos se recuperaram em maior número quando colocamos água, 
o que evidencia uma vantagem adaptativa deste comportamento (Pieri et al., 1980b). 

No segundo trabalho, realizamos uma série de experimentos, registrados através 
de cinematografia por lapso de tempo e verificamos que: (1) a penetração ativa em 
buracos faz parte do repertório comportamental da espécie, após o esgotamento da 
água; (2) a sobrevivência de indivíduos em estivação, enterrados no solo, é possível 
por longos períodos, e que; (3) os indivíduos são capazes de se desenterrarem com 
o retorno da água, após vários meses sob o solo (Jurberg et al., 1980). 

Posteriormente, verificamos a ocorrência de resposta reotáxica positiva a 
correntes moderadas de água, fazendo com que Biomphalaria glabrata suba por 
superfícies verticais (Jurberg et al., 1988d). 

Baseado nestes dados obtidos experimentalmente, podemos tentar deduzir uma 
explicação para o paradoxo apresentado: os caramujos na natureza, ao terem seus 
criadouros invadidos por água da chuva que escorre pelas margens, subiriam por 
reotaxia. Após o término das chuvas, procurariam orifícios ou fendas onde 
penetrariam, mantendo-se estivados por longo período. 

Este exemplo também é válido para demonstrar o valor de experimentos 
realizados em laboratório para o entendimento de fatos observados na natureza. 

Classificação dos comportamentos 

Após a análise causal e funcional, é possível reunir diferentes comportamentos 
quando eles têm a mesma causa ou função, constituindo uma classificação causal ou 
funcional respectivamente (Hinde, 1966). 

A ida à superfície de B. glabrata, e a saída da água e permanência fora desta, 
quando em contato com doses subletais de moluscicidas, tendo os três comportamen
tos o mesmo estímulo causal, podem ser reunidas com o nome de "respostas aos 
moluscicidas" (Pieri & Jurberg, 1981; Jurberg et al., 1988c). Como exemplo de 
classificação funcional citamos os comportamentos de proteção que, pela sua 
ocorrência, possibilita os caramujos escaparem de condições adversas, tais como 
saída da água, retração na concha e entrada em buracos (Pieri & Jurberg, 1981a). 

Na prática, como chamou atenção Hinde (1966), é muito comum determinado 
comportamento estar classificado entre causas e funções. Entretanto, reunir os 
comportamentos por essas duas classificações em comum permite-nos ter uma visão 
mais ampla das atividades. 



10. VALIDADE DOS ESTUDOS NA NATUREZA E NO LABORATÓRIO 

Altmann (1974), comparando estes dois tipos de estudos, chamou atenção para 
o fato de que os testes de laboratório possuem alta validade interna, pois estabelecem 
as relações causa e efeito nas condições de estudo, mas podem ter baixa validade 
externa, quando as conclusões do laboratório são levadas e aplicadas no campo, 
verificando-se que as generalizações podem não ser as mais adequadas. 

Nos nossos trabalhos de resistência à pressão, verificamos que a Biomphalaria 
glabrata sobrevive a pressões correspondentes a 50m de profundidade. No entanto, 
no campo eles são encontrados preferencialmente na superfície (Jurberg et al., 
1988a). Este dado de laboratório não permitiu uma generalização para o campo, mas 
permitiu evidenciar como os caramujos podem sobreviver em açudes profundos, e 
verificar também a entrada de água na cavidade pulmonar, passando de respiração 
aérea para aquática. Um exemplo de como uma generalização poderia ser 
inadequada, é quanto ao comportamento de deslocamento, em que a categoria 
"deslizar", em Biomphalaria glabrata, é a mais freqüente nas condições de 
laboratório (coluna e aquário), no entanto, no campo, em coleções d'água rasas, a 
mais freqüente é "arrastar", pois a concha fora da água, torna-se mais pesada, 
devido a um peso específico maior (Jurberg et al., 1987a). 

Estes exemplos demonstraram o cuidado que se deve ter nas generalizações dos 
dados obtidos no laboratório para o campo. É aconselhável que se iniciem os estudos 
em condições naturais, através de observações e registros acurados, para, 
posteriormente, identificar, no laboratório, as causas e as funções do comporta
mento, através de experimentação. 
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CN= Concha normal CP= concha pendente CE= concha erecta CN Concha invertida MTD= Massa totalmente distendida 
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