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SöBRE "POMACEA CANALICULATA" (LAMARCK, 1822) 
(Mesogastropoda, Architaenioglossa, Mollusca)l 

H. DE SOUZA LOPES 

Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, D. F. 

(Com 46 figuras no texto) 

No presente trabalho estudamos maïs uma espécie do gênero Pomacea 

Perry, que mantivemos em cativeiro desde fevereiro de 1955. Em trabalho 

anterior (1955) descrevemos uma técnica para obtençao das partes moles para 

dissecçao, sem destruiçao da casca. Entretanto, as atividades do gav1ao cara-

mu jeiro Rostramus sociabilis sociabilis (Vieillot, 1817), nos la gos da U niversi- \ 

dade Rural, Munidpio de Itaguai, Estado do Rio, sugeriram-nos uma técnica 

mais simples. Coma é sabido, esta ave captura exemplares de Pomacea spp. 

para sua alimentaçao e, fazendo penetrar o bico entre a face interna do 

opérculo e a columela, destrói o musculo columelar, desprendendo tóda a lêsma 

da concha, ingerindo-a. Graças à amabilidade do Sr. \IV . BoKERMANN, do 

Departamento de Zoologia de S. Paulo, obtivemos urn a boa fotografia do bico 

do gaviao, baseada na qual desenhamos a figura I . Dobrarnos uma haste me-

tálica achatada e pontuda com a mesrna curvatura e tamanho do bico. Corn 

esta haste conseguirnos repetir a operaçao do gaviao, com facilidade, especial-

mente nos exemplares de maïs de 40 rnrn de cornprimento . Convérn, ern pri-

meiro lugar, retirar o opérculo, destruindo a inserçao no pé do molusco. Acre

ditamos ser esta técnica mais rápida do que a sugerida anteriormente . A ex

tremidade da haste rnetálica consegue atingir, graças a curvatm·a conveniente, 

töda a extensao do musculo columelar . 

Agradecernos ao Dr. I. PAIN a deterrnin1açao da espécie e as indicaçöes 

bibliográficas . 

1 Recebido para publicaçäo a 6 de agösto de 1956. 
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Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) 
(Figs . 2 a 46) 

Ampullm·ia canaliculata Lamarck, 1822: 178. 
Pomacea canaliculata Alderson, 1925: 20, pl. 7, figs. 1, 2. 

Pila canaliculata Pain, 1946 : 58. 
AmpullaTia cana/icullata Mermod, 1952: 88, fig. 149 a . 

LAMAReK descreveu a espécie dos rios de Guadelupe, mas PAIN acha que 
sua verdadeira origem é a Argentina, assinalando-a em. Rosário. 0 ti po de 
LAMARCK foi figurado por MERMOD e concorda perfeitamente com vários exem
plares que examinamos . 

Ampullaria canaliculata Orbigny, 1846, pelo aspecto da concha (pl. 50, 
figs. 5-7) e pela cör dos ovos ("belle teinte rouge vermillon", p . 574, pl. 49, 
fig. 7), corresponde ao que consideramos como P. haustrum (Reeve) (LOPES, 
1955). 

Fig. 1 - Bico de Rostramus sociabilis sociabilis (Vieillot, 1817) . Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) -
Figs. 2 e 3: Postura , culturas 545 e 549; fig. 4: concha nepiönica, cultura 545, vistal lateral; fig . 5: 
idem , idem, vista posterior. 

A espécie estudada por Scorr (1934) como Ampullaria canaliculata, pela 
descriçao da postura ("de fuerte color rosado") nao pode ser a mesma que 
consideramos como P. canaliculata (Lamarck). 

Obtivemos duas culturas desta espécie, ambas provenientes de exemplares 
colecionados pela Comissao do Instituto Oswaldo. Cruz, chefiada pe1o Prof. 
L. TRAVASsos, na Bolivia, em fevereiro de 1955 . 0 aspecto da concha dos exem
p1ares originais dêstes dois 1otes,. diferia bastante, mas ambos foram determi
nados por P AlN, em Londres, como P . canaliculata (Lamarck) . U m dêstes 
lotes (cu1tura n.0 545) foi colecionado em El Carmen, localidade à margem da 
Estrada de Ferro Brasil-Bolîvia, entre Roboré e Puerto Suarez, na vertente do 
Rio Paraguai. Chegaram vivos, no Laboratório, apenas três adultos, todos 
exemplares femininos, que deram numerosas posturas durante os meses de fe
vereiro a maio e de setembro em diante, no ano de 1955 . As posturas eram 
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constituidas de ovos de tamanho variáve1 (3 a 3,5 mm), mais freqüentemente 
grandes (3,5 mm) (fig. 2), pouco ag1utinaclos, desprendendo-se fàci1mente, 
quando tocaclos . Êstes ovos tinham co1oraçao rósea pálida (Villa1obos R-18-80) . 

1c:m 

6 7 

Pomacea canaliculata (Laruarck, 1822), concha - Fig. 6: Exemplar capturado em El Carmen, cultura 
545; figs. 7 e 8: exemplares criados em laboratório, cultura 545; fig. 9: exemplar capturado em Aguas 
Calientes, cultura 549. 

Os jovens obtidos destas posturas foram, em parte, criados no Laboratório, 
dando adu1tos que puzeram de fevereiro a maio de 1956, recomeçando com 
raras posturas em principios de ju1ho . Estas ultimas posturas nao deram fi
lhotes, clando-nos a impressao de nao terem sido. fecundadas. Os ovos eram se
me1hantes aos das posturas do ano anterior mas tinham maior regu1aridade de 
tamanho . Transportamos muitos jovens para urn dos 1agos existentes na Uni
versiclade Rura1, Municipio de Itaguai, Estado do Rio, que deram centenas 
de adu1tos e, parte dêstes, foi capturada em maio de 1956 depois de obtermos 
abundantes posturas. Levamos aindá para uma va1a nas proximidades da Uni
versidade Rura1, cêrca de 40 exemp1ares provenientes de jovens criados no 1a
boratório em 14. X. 55 que foram reco1hidosi já adultos em maio de 1956 . 
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Pudemos, assim, observar as variaçoes dos exemplares criados em natureza e 
compará-los aos criados em laboratório . 

Fig. 10 - Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), exemplar criado em lalxlratório. 

0 outro 1ote de exemp1ares foi proveniente de Aguas Calientes (cu1tura 
549), 1oca1idade também à margem da Estrada de Ferro Brasil-Bolivia, pró
xima a Roboré, capturados em águas termais com temperatura sempre supe
rior a 30°C. Êste lote era constituîdo de 6 exemplares adultos, dos quais 3 fê
meas que fizeram numerosas posturas de fevereiro a ma.i.o de 1955. Os ovos 
também eram róseos, mas de co1oraçäo mais intensa (Villalobos RS-15-12°) e 
menm-es (2,8 a 3 mm de diàmetro) (fig. 3) . Os jovens obtidos destas posturas 
deram adultos que puzeram, em igual perîodo do ano seguinte, ovos mais 
ciaros (Villalobos S-16-9°) e de diametro maior (3 a 3,5 mm). Muitos exem
plares da postura inicial foram' colocados no mesmo lago da U niversidade 
Rura1 onde já se encontravam os da cultm-a anterior . 

Os jovens (figs. 4 e 5) foram obtidos da cu1tura de El Carmen (n.0 545) 
em 8 a 10 dias, em março de 1955. Ao saîrem do óvo têm as primeiras espiras 
(glàndu1a digestiva) de coloraçäo rósea clara como o óvo; a pigmentaçäo do 

manto é acinzentada, formando manchas arredondadas e algumas faixas alon
gadas nas proximidades da abertura da concha. Os tentáculos têm manchas de 
pigmento somente nas faces externas . Há uma mancha preta muito nîtida no 
dorso, junto a inserçäo do opérculo . Os jovens com 8 dias têm manchas 
nos tentáculos, mais pretas e mais extensas, ainda que näo anastomosadas nas 
faces externas; o restante tem manchas mais ciaras e menores . A pigmentaçäo 
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do manto é mais intensa, havendo faixas Iongas e anastomosadas; a glàndula 
digestiva é castanho-clara. 

Os jovens obtidos de exemplares de Aguas Calientes (n.0 549) têm periodo 
de incubaçao como no lote anterior e, saîdos do óvo, têm antenas mais pigmen
tadas (mais intensamente na face anterior); as faixas do manto se anastomosam, 
às vêzes, e a glàndula digestiva é maïs intensamen te rósea e tem a cór do óvo. 

Com 28 dias os jovens, muito mais pigmentados, têm a glàndula digestiva 
muito escura, quase preta. 

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), concha - Fig. 11: Capttnada em E l Carmen, compr. 40,6 mm; 
fig. 12: idem, compr. 42,2 mm; fig. 13: criacta em laboratório , cultura 545, compr. 42 mm; fig. 14: idem, idem, 
compr. 46 mm; fig 15: criada na Universidade Rurol, cultura 545, compr. 56 mm; fig. 16: idem, idem, 
compr. 55 mm; fig. 17: idem. idem , compr. 58,1 mm; fig. 18: idem, idem, compr. 77,3 mm; fi g. 19: 
idem, idem, compr. 55 mm; fig. 20: capturada em Aguas Calientes, cultura 549, compr. 50,8 mm; fig. 21: 
criacta no laboratório, cultura 549, compr. 42 rum; fig . 22: idem, idem, compr. 4-5,7 rum; fig. 23 : idem, idem, 
compr. 40,1 mm; fig. 24: capturada na Universidade Rural , compr. 60 mm; fig. 25: idem, compr. 
57,4 mm; fig. 26 : idem, compr. 57,3 mm; fig. 27: idem, compr. 52 ,3 mm; fig. 28: idem, compr. 55 
mm; fig. 29: idem, compr. 44 mm. 

Concha do adulto: As conchas dos adultos capturaclos em El Carmen, me

diam, após as posturas, de 40,6 até 44 mm (figs. 6, 11 e l2), sao uniformemente 
castanho-claras ou apresentam faixas espirais castanho-claras sóbre fundo ama
re1ado, sempre coma margem posterior das espiras mais claras. Tem 4 a 41 / 3 
de voltas da espira; a abertura é muito alongada (fig. 6). Êstes exemplares, 
depois de permanecerem em cativeiro, passaram a apresentar a aber tura mais 

redonda (figs. 11 e 12). As concl1as dos adultos, que foram mais detalhada
mente observadas, foram obtidas de exemplares criaclos em instalaçao muito 
sombreada, em Manguinhos, junto ao laboratório. Estas conchas (figs. 13 e 
14) têm abertura muito ma is arredondada e coloraçao muito escura. A velo
ciclade de crescimento no senticlo do grande eixo é notàvelmente mais acen

tuada que nos exemplares criados em liberdade,. com insolaçao intensa. Os 
èxemplares criados nos Iagos da Universielade Rural, que chegaram a atingir 
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ï7,3 mm de eomprimento (figs. 15 a 19), apresentam uma grande diversidade 
de forma: a abertura pode ser a1ongada ou muito arredondada e há, eom fre
qüência, exemplares eujo erescimento vertieal da eoneha é pequeno em rela
çao eom a velociclade de enrolament.o; nestas eondiçöes as primeiras espiras 
fieam quase inteiramente reeobertas pelas ûltimas voltas. A eoloraçao varia 
do amarelo-claro ao eastanho eseuro eom as faixas espirais sempre bem visiveis; 
entretanto, as margens poste_riores das espiras sao sempre mais ciaras. Em t6das 
as eonehas o umbigo é muito largo . Somente nos exemplares eriados em li
berdade observamos maleaçöes na ûltima volta da espira, em exemplares 

gnndes. 

Q 
3 mm. 

Pomacea canalicu/ata (Lamarck, 1822) - Fig. 30: Ridula do macho', cultura 549; fig. 31: extremidade 
distal da próstata, cultura. 549; figs. 32 c 33: bolsa do pênis, cultura 545 e 549; fig. 34: balsa do pênis, 
êste desenvaginado, cultura 549; fig . 35: balsa e bainha do pênis, face interna , cultura 549; fig. 36: bainha 
do pênis, face externa, cultura 549. 

0 eomportamento dos exemplares provenientes de Aguas Calientes (eul
tura 549) é o mesmo do lote anteriormente observado. Os exemplares eaptura

dos em Aguas Calientes apresentam eonehas com as primeiras voltas da espira 

bem eneobertas pelas ûltimas voltas ou eonehas mais alongadas, sempre forte
mente eaniculadas nas suturas (figs. 9 e 20). Um dos exemp1ares é fortemeute 
maleado. Os exemp1ares eriados em eativeiro, em 1ugar sombreado, sao mais 

arredondados, eom o ereseimento vertiea1 muito aeentuado,. de modo que as 
primeiras espiras sao muito aparentes (figs. 10, 21 a 23); nao eneontramos 

exemplares eom ma1eaçöes. Entre os exemp1ares das duas eu1turas eriados no 
mesmo ambiente, no 1ago da Universielade Rura1, as variaçöes das eonehas sao 
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perfeitamente semelhantes ao que foi referido para a cultura de El Carmen 

(figs. 24 a 29). Alguns exemplares atingiram, em cêrca de um ano, o compn 
mento de 60 mm. Pelo menos a maioria dos exemplares morre com um ano 

de idade, após muitas posturas . Devemos admitir, pelo que sabemos de outras 
espécies, que ha ja exemplares que v1vam mais de um ano. 

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) - Figs. 37 a 40: Bainha do pênis, cultura 545; figs . 41 e 42: 
idem, cultura 549; figs. 43 a 45: idem, exemplares da Universidade Rura1 ; fig. 46: ovário, cu1tura 545. 

Rádula: (2 . 1 .1 .1. 2) X 33. Muito semelhante à que descrevemos como 
P . haustrum (Reeve) (fig. 30); o den te intermediário tem uma pequena ponta, 
na face interna, semelhante ao observado em P . lineata (Spix), que nao en
contramos em P. haustrum (Reeve). A figura da rádula foi baseacta em exem

plar de Aguas Calientes. 

Orgiios genitais masculinos: 0 testiculo nos exemplares de ambas as cul

turas ocupa 21/4 a 21/2 primeiras voltas da espira, tem coloraçäo amarelada 

(Villalobos ,OOS-16-7° a OOS-17-8°), repousando söbre a glandula digestiva, 
de coloraçao castanho-escura . Lateralmente e, às vêzes, superiormente o tes
ticulo é recoberto por pigmento escuro, de intensidade variável . As glandulas 
calcigenas que se disp6em söbre töda a regiäo, säo ainda mais numerosas söbre 
o testiculo, onde freqüentemente se tornam confluentes,. dando à zona pigmen
tacta uma coloraçao acinzentada . Próstata ligeiramente mais clara que o tes

ticulo, engrossada antes da dobra do manto, terminando em ponta aguda junto 
à base do pênis . 0 lóbulo externo da base do pênis que recebe o liquido 
espermático é pequeno e achatado (fig. 31). A base do pênis é muito volumosa, 
tem coloraçao rósea (Villalobos S-14-12° a S-14-16°) . 0 pênis é longo (30 a 
36 mm) e se encontra enrolado dentro da bolsa do pênis (figs . 32 a 34), que é 
globulosa. A do bra tegumentar que une a bolsa à base da bainha do pênis é 
longa e larga, sendo longitudinalmente dividida em duas partes por um pro

longamento da base do pênis . A bainha do pênis é muito volumosa, larga, com 
grande base e ápice pouco estreitado (figs. 34 e 36) em alguns exemplares de 
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Aguas Calientes. Em outros exemplares de Aguas Calientes e em toelos os que 
examinamos de El Carmen (figs. 37 a 45), a bainha do pênis é mais estreitada 
apicalmente. A face ex tema é lisa e a glandula hipobrarrquial, mais ou men os 
volumosa, faz saliência, apesar de profundamen te incluida. A do bra tegumentar 
da face interna é dirigida longitudinalmente para o ápice. 0 pênis percm:re a 
bainha e sai pela extremidade distal. Há uma unica gländula volumosa, ama
rela (Villalobos 0-18-10°), que se apresenta algumas vêzes quase terminal
mente e mais ou menos arredondada em alguns exemplares de Aguas Calientes 
(figs. 43 e 45) . Mais freqüentemente esta glandula é alongada no sentido do 
grande eixo da bainha e fica situada em posiç6es diversas,. descle o ápice até 
alcançar o têrço proximal cla bainha. Pelas dis'secç6es que fizemos dos dois 
lotes obtidos verificamos que nos exemplares de Aguas Calientes a glandula 
a pi cal está situacla ma is para o ápice que nos exemplares de El Carmen. Há, 
entretanto, exemplares de Aguas . Calientes com glandula niticlarhente centra! . 
Admitimos a existência de duas raças ecölógicas no material estudaclo e a mu
dança de ambiente deve ter influido muito na viabilidade dos exemplares. 

Orgiios genitais femininos : Ovário branco-amarelado, constituîclo de aci
nos compactos (fig . 46) que ocupam a face interna da glandula digestiva lias 

duas primeiras voltas da espira. Torna-se dificil a observaçao do ovário pela 
superposiçao das gHndulas caldgenas; entretanto, a conservaçao do material 
em formol acético permite observar, com niticlez o ovário, pela destruiçao dessas 
glandulas. As fêmeas devem ser fixadas no formol acético, tenclo-se o cuidado 
de manter aberta a espiral para facilitar a futura observaçao . A g!andula de 
albumina é vermelho-pálida (Villalobos S0-18-12° a S0-17-12°). 

Conservamos na coleçao do Instituto Oswaldo Cruz posturas, jovens, con
chas jovens e adultas obticlas dos lotes originais e das criaç6es em cativeiro e 
na Universielade Rural. As partes moles dissecadas foram também conservadas. 

Desejamos agradecer ao Sr. NEWT0:-1 DE AZEVEDO as fotografias que ilustram êste trabalho. 
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