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RESUMO 

 

MELO, I.F.L. de. Levantamento da malacofauna límnica e helmintofauna associada aos 

moluscos dulcícolas do município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. Defesa de 

Mestrado em Biologia Parasitária da Universidade Federal de Sergipe. 2018. 

  

O filo Mollusca é o segundo maior grupo de invertebrados, vivem nos mais variados 

ecossistemas, embora, se encontra entre os animais mais ameaçados de extinção, um dos fatores 

é a introdução de espécies exóticas e invasoras nos ambientes dulcícolas. Desde a pré-história, 

são utilizados na alimentação pelo homem, alguns exemplares são de interesse médico e 

veterinário, considerados hospedeiros de trematódeos. Este trabalho objetivou realizar 

levantamento da malacofauna límnica e da helmintofauna associada aos moluscos de água doce 

do município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe.  Realizou-se um estudo epidemiológico e 

de corte transversal no período de março/2016 a novembro/2017 obedecendo às diferenças 

sazonais (períodos seco, chuvoso e pós-chuvoso), baseado nas coletas de moluscos pelas 

coleções hídricas da área em estudo, as quais foram georreferenciadas com auxílio de um 

receptor GPS (Global Position System). As coleções hídricas foram analisadas de acordo com 

os seguintes fatores: presença de moluscos; sua identificação, que se deu por meio de 

dissecações anatômicas em microscópio estereoscópio, método conquiliológico e consultas às 

referências especializadas; além da ocorrência de parasitismo pelos trematódeos em moluscos 

límnicos pelas técnicas de fotoestimulação e exposição no escuro. O material coletado foi 

encaminhado ao Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical- LEPaT-UFS, São 

Cristóvão, SE, onde foram mantidos e investigados quanto à helmintofauna, além destes fins, 

no Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (LABMAL-IOC) FIOCRUZ, Rio de 

Janeiro, RJ, os moluscos foram fixados e identificados. Das coleções hídricas encontradas, 34 

foram georreferencidadas, 18 (53%) apresentaram moluscos, os quais foram coletados segundo 

os períodos: seco com 295 (6%), chuvoso com 3333 (64%) e pós- chuvoso com 1568 (30%), 

totalizando 5196 exemplares. Destes, 4747 (91%) eram gastrópodes e 449 (9%) bivalves, 

distribuídos em 6 famílias, 1 subfamília e 11 espécies: Asolene meta e Pomacea lineata 

(Ampullariidae); Corbicula fluminea e Corbicula largillierti (Corbiculidae); Limnoperna 

fortunei (Mytilidae); Physa acuta (Physidae); Ancylidae, Biomphalaria straminea, 

Drepanotrema lucidum, Drepanotrema depressissimum e Drepanotrema cimex (Planorbidae); 

e Melanoides tuberculata (Thiariidae). Dos 1473 moluscos analisados quanto aos trematódeos, 

5 (0,33%) gastrópodes apresentaram-se infectados: um exemplar B. straminea apresentou 

Vivax; e quatro exemplares M. tuberculata (dois emergiram Pleurolophocercous e dois 

liberaram Virgulate). A distribuição espacial dos moluscos foi evidenciada em dois 

aglomerados que reuniu vários tipos de coleções hídricas na área estudada, sendo que apenas 

no rio São Francisco encontrou-se todas as espécies. Este estudo é pioneiro para a área em 

pesquisa, além de notificar moluscos de importância médica e veterinária, positivos para 

diversos tipos cercarianos, tende a subsidiar o planejamento de ações de monitoramento, 

prevenção e controle de helmintoses de modo a melhorar a qualidade de vida da população. 

Além disso, traz contribuição para o conhecimento da biodiversidade e distribuição espacial da 

malacofauna límnica do estado de Sergipe. 

 

Palavras-chave: malacofauna límnica; trematódeo; helmintíase; distribuição espacial; 

Sergipe.  
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 ABSTRACT 
 

MELO, I.F.L. Survey of the limnic and helmintofauna malacofauna associated to the sweet 

molluscs of the municipality of Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. Defense of the Master's 

degree in Parasitary Biology of the Federal University of Sergipe. 2018. 

The phylum Mollusca is the second largest group of invertebrates, living in the most varied 

ecosystems, although it is among the most endangered animals, one of the factors is the 

introduction of exotic and invasive species in sweet environments. Since prehistory, they are 

used in food for man, some examples are of medical and veterinary interest, considered hosts 

of trematódeos. This work aimed to survey the limnic and helmintofauna malacofauna 

associated with freshwater molluscs of the municipality of. A cross-sectional epidemiological 

study was carried out from March / 2016 to November / 2017 according to the seasonal 

differences (dry, rainy and post-rainy periods), based on the collection of molluscs by the water 

collections of the study area, which were georeferenced using a Global Position System (GPS) 

receiver. The water collections were analyzed according to the following factors: presence of 

molluscs; its identification, which occurred through anatomical dissections in stereoscope 

microscope, conquiliological method and consultations to the specialized references; besides 

the occurrence of parasitism by the trematodes in limnic molluscs by the techniques of 

photostimulation and exposure in the dark. The collected material was sent to the Laboratory 

of Entomology and Tropical Parasitology - LEPaT-UFS, São Cristóvão, SE, where they were 

kept and investigated for helmintofauna, in addition to these purposes, in the Laboratory of 

Malacology of the Oswaldo Cruz Institute (LABMAL-IOC) FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, the 

molluscs were fixed and identified. From the water collections found, 34 were georeferenced, 

18 (53%) presented molluscs, which were collected according to the periods: dry with 295 (6%), 

rainy with 3333 (64%) and post-rainy with 1568 (30%), totaling 5196 copies. Of these, 4747 

(91%) were gastropods and 449 (9%) bivalves, distributed in 6 families, 1 subfamily and 11 

species: Asolene meta and Pomacea lineata (Ampullariidae); Corbicula fluminea and 

Corbicula largillierti (Corbiculidae); Limnoperna fortunei (Mytilidae); Physa acuta 

(Physidae); Ancylidae, Biomphalaria straminea, Drepanotrema lucidum, Drepanotrema 

depressissimum and Drepanotrema cimex (Planorbidae); and Melanoides tuberculata 

(Thiariidae). Of the 1473 molluscs analyzed for the trematodes, 5 (0.33%) gastropods were 

infected: one B. straminea specimen presented Vivax; and four M. tuberculata (two emerged 

Pleurolophocercous and two released Virgulate). The spatial distribution of the molluscs was 

evidenced in two agglomerates that gathered several types of water collections in the studied 

area, being that only in the São Francisco river were all the species found. This study is a pioneer 

for the research area, in addition to notifying mollusks of medical and veterinary importance, 

positive for several types of cercarians, tends to subsidize the planning of actions of monitoring, 

prevention and control of helmintoses in order to improve the quality of life of the population. 

In addition, it contributes to the knowledge of the biodiversity and spatial distribution of the 

limnic malacofauna of the state of Sergipe. 

Keywords: limnic malacofauna; trematodes; helminthes; spatial distribution; Sergipe. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Malacofauna límnica  

 

O filo Mollusca é o segundo maior grupo de invertebrados, com aproximadamente 

100 mil espécies viventes e 70 mil espécies fósseis (Colley et al., 2012). Os moluscos 

estão divididos em sete classes, com grande diversidade morfológica reunindo os 

caramujos, caracóis, ostras, polvos, lulas, mexilhões e quítons (Santos et al., 2012; Rupert 

et al., 2005). Vivem nos mais variados ecossistemas: terrícola, marinho e dulcícola; 

encontrados preferencialmente junto ao substrato ou associados à vegetação (Thiengo et 

al., 2005; Marçal & Callil, 2017). 

Estima-se que mais de 450 espécies de moluscos são de água doce ou límnicos, 

que estão divididas entre as classes dos gastrópodes e bivalves, responsáveis pela maior 

representatividade do filo (Pombo, 2016; Marçal & Callil, 2017).  

   1.1.1 Classe Gastropoda 

Os gastrópodes límnicos são encontrados aderidos à vegetação, às margens dos 

criadouros, apresentam por uma concha geralmente helicoidal, caracterizados pela 

cavidade do manto, onde abriga os órgãos vitais que desempenham a fisiologia do animal 

(circulação, respiração, excreção e reprodução) (Figura 1).  São animais geralmente sem 

opérculo, sem brânquias e com a abertura da cavidade do manto modificada pela fusão 

com a região do “pescoço”, de modo a formar um saco pulmonar. Possuem os olhos na 

base do único par de tentáculos não invagináveis e considerados hermafroditas (Brasil, 

2008; Fernandez et al., 2012; Santos et al., 2012).  

Figura 1.  Gastrópode: Melanoides tuberculata. Fonte: Santos et al., 2016. Espécies 

exóticas invasoras de águas continentais no Brasil. Brasília: MMA, 2016. 223-236p.  
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Sistematicamente, a classe gastropoda é dividida de acordo com modificações da 

cavidade do manto em três subclasses conhecidas: Prosobranchia, Pulmonata e 

Opisthobranchia (Fernandez et al., 2012). As duas primeiras subclasses são as que têm 

representantes de moluscos límnicos. A subclasse Prosobranchia é caracterizada pela 

presença das estruturas denominadas de cavidade palial e brânquias, as quais são 

localizadas na porção anterior da massa visceral, acima da cabeça do gastrópode. Ela é 

formada pelas seguintes famílias: Ampullariidae, tem os maiores gastrópodes de água 

doce, concha globosa, realizam respiração branquial, como também pulmonar e são muito 

resistentes à dessecação; Thiaridae, representada pelos gastrópodes de concha turriculada, 

que vivem preferencialmente em ambientes ricos em oxigênio; e por último, Hydrobiidae, 

constituída pelos caramujos de concha pequena oval-cônica ou mesmo turriculada 

(Brasil, 2008; Ohlweiler et al., 2010).  

A subclasse Pulmonata é definida pela ocupação da cavidade palial ser na posição 

anterior dos moluscos, mas sem presença de brânquias (Fernandez et al., 2012). Apresenta 

a ordem Basommatophora, que aglomera as seguintes famílias de gastrópodes límnicos: 

Ancylidae, representada por táxons de concha cônica, sem enrolamento; Chilinidae, 

constituída de exemplares portadores de concha enrolada em espiral, dextrógira, com 

dentes na parede columelar da abertura; Lymnaeidae, também caracterizada pela presença 

de moluscos de concha enrolada em espiral, dextrógira, mas há ausência de dentes na 

parede columelar da abertura; Planorbidae é composta de representantes com concha em 

forma de enrolamento planispiral, fisóide ou helicoidal, com aberturas genitais e anal 

presentes no lado esquerdo do corpo e junto a essa abertura anal existe uma estrutura 

chamada psueudobrânquia; e Physidae, formada de gastrópodes com concha em 

enrolamento espiral, sinistrógira, frágil, translúcida e amarelada, com a volta do corpo 

maior que a espira (Brasil, 2008; Ohlweiler et al., 2010). Estas famílias de gastrópodes 

pulmonados são consideradas autóctones no Brasil (Santos et al., 2016).  

    1.1.2. Classe Bivalvia 

Os bivalves límnicos vivem enterrados no fundo do corpo d’água, são animais 

dioicos. Apresentam a concha dividida em duas valvas articuladas, simetria bilateral, 

presença de manto com dois lobos achatados, formam sifões que controlam a entrada e 

saída de água da cavidade palial, geralmente contém um par de brânquias que além de ser 
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usada para a respiração, também auxilia na filtração dos alimentos (Figura 2) 

(Albuquerque, 2016; Brasil, 2008; Santos et al., 2012).  

Figura 2. Bivalve: Corbicula fluminea. Fonte: Mansur et al., 2016. Espécies exóticas 

invasoras de águas continentais no Brasil. Brasília: MMA, 2016. 140-147p. 

 

Dentre a classe bivalvia tem as famílias de moluscos límnicos Mytilidae e 

Corbiculidae. A primeira família é caracterizada pela forma mitiloide, presença de 

charneira simples e lisa, sem dentes, ou ainda com septo e apófise, com bisso na fase 

adulta; a segunda tem formato da concha triangular, a charneira com dentes cardinais e 

laterais serreados e sem a presença de bisso na fase adulta (Mansur, 2012).  

   1.1.3 Estudos Malacológicos 

Diante de todas essas características taxonômicas, no Brasil, os inventários 

malacológicos ainda são escassos, com exceção dos gastrópodes da família Planorbidae, 

do gênero Biomphalaria Preston, 1910, hospedeiros intermediários da esquistossomose e 

dos exemplares da família Lymnaeidae, do gênero Lymnaea Lamarck, 1799, hospedeiros 

intermediários da fasciolose hepática. Em consideração aos bivalves nativos, a sua 

biodiversidade está ameaçada pela introdução de gastrópodes e bivalves asiáticos. Porém, 

existem fatores que impossibilitam o estudo da biodiversidade límnica, dentre eles a 

deficiência e desigualdade de taxonomistas espalhados pelas regiões brasileiras em 

relação a nossa fauna e a carência no conhecimento sobre os nossos biomas (Santos et al., 

2016). 

Apesar disto, estudar a biodiversidade da malacofauna límnica é fundamental para 

gerar informações sobre diversos aspectos da ecologia, biologia e taxonomia das espécies 

de moluscos, além de aprimorar planos de manejo dos recursos naturais pela inclusão 

destes invertebrados nos estudos de áreas de conservação ecológica, e também possibilita 
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avaliar os impactos causados pela atividade humana (Filho et al., 2014; Vidigal et al., 

2005). 

    1.1.4 Importância dos moluscos límnicos  

Desde a pré-história, os moluscos estão intimamente relacionados à sociedade 

humana, pois já eram utilizados na alimentação pelo homem. Na atualidade, eles são 

considerados produto de exploração econômica em diversas atividades ligadas à pesca, 

extrativismo, matéria-prima para indústria, produção de pérolas, artesanato, colecionismo 

e, recentemente, em cultivos (aquicultura) (Colley et al., 2012; Pombo et al., 2016). 

Os moluscos límnicos desempenham diversas e complexas inter-relações entre os 

demais componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas aquáticos, realizam importante 

papel em diferentes níveis tróficos podendo ser carnívoros, predadores, herbívoros 

raspadores e filtradores. Além de participarem na reciclagem de nutrientes e no controle 

de populações de peixes exóticos juvenis, os moluscos também são excelentes 

bioindicadores de poluição ambiental (Filho et al., 2014; Miranda et al., 2016; Pombo et 

al., 2016). 

A malacofauna límnica se encontra entre os grupos animais mais ameaçados de 

extinção, tendo como um dos principais fatores a degradação dos ambientes aquáticos, 

além da destruição do habitat em decorrência das atividades humanas, sejam elas a 

canalização, o assoreamento, a construção de barragens e a poluição dos corpos hídricos. 

Essas são as principais ações que alteram as características da água, como a sua 

velocidade, conteúdo de oxigênio dissolvido e a matéria orgânica em suspensão, 

prejudicando a sobrevivência dos moluscos (Drügg-Hahn et al., 2006; Filho et al., 2014). 

Além disso, outra fonte de ameaça à essa biodiversidade de moluscos límnicos é 

a introdução de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas aquáticos, que podem 

acarretar modificações relevantes nas cadeias tróficas da comunidade, no balanço 

populacional dessas espécies e ainda nos processos funcionais dos ecossistemas 

dulcícola, alterando os sedimento dos mananciais, por exemplo, impactando o ambiente,  

refletindo-se na  extinção de certas espécies nativas e contribuindo para a 

homogeneização da malacofauna (Pombo et al., 2016; Santos et al., 2012). 

Algumas espécies exóticas invasoras têm trazidos sérios prejuízos econômicos em 

usinas geradoras de energia, estação de tratamento de água e indústrias que utilizam água 

bruta para refrigeração, por causa da obstrução de encanamentos, redução do diâmetro de 
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tubulações, entupimentos de filtros, bombas, grades,  trocadores de calor, e ainda conchas 

de moluscos invasores quando presentes na areia, a qual é usada na construção civil, 

forma um concreto de péssima qualidade, descalcifica, originando infiltrações de água, 

danifica a estrutura pelo surgimento de rachaduras devido a sua alta densidade (Mansur 

et al., 2016; Santos et al., 2012).  

Apesar dos impactos ambientais, econômicos e da bioinvasão é fundamental 

destacar a relação dos moluscos de água doce, principalmente os gastrópodes, com o item 

saúde, pois são considerados potentes hospedeiros de doenças parasitárias com 

prevalência significativa no homem e em outros animais, se tornando um problema de 

interesse médico-sanitarista e médico-veterinário (Agudo-Padrón et al., 2013). Nesse 

contexto, a atenção aos ambientes límnicos passa a não ser apenas um problema dos 

ambientalistas, e sim, um caso de saúde pública (Pombo et al., 2016).  

 

1.2 Helmintofauna associada à malacofauna límnica 

Existem moluscos límnicos que são hospedeiros intermediários de Platelmintos 

(classe Trematoda) e Nematelmintos de importância médico-sanitarista e médico-

veterinário que transmitem doenças ao homem e outros animais. Esses helmintos 

possuem ciclos de vida bastante complexos, necessitam de mais de um hospedeiro para 

se completar, considerados parasitas heteróxenos. Nesse contexto, os moluscos límnicos 

são inseridos como hospedeiros intermediários; e os animais vertebrados: peixes, aves, 

mamíferos, inclusive o homem, podem ser hospedeiros definitivos de diversas parasitoses 

(Ohlweiler et al., 2010). No hospedeiro definitivo, o parasito realiza a reprodução 

sexuada, que resulta na produção de ovos que geralmente darão origem às formas larvares 

denominadas miracídios. Os miracídios, por sua vez, ao penetrar em hospedeiros 

intermediários inicia a fase de reprodução assexuada, chegando a formar cercárias, 

estruturas infectantes que ao alcançar os hospedeiros definitivos completa o ciclo de uma 

helmintose (Pinto e Melo, 2013). 

As helmintoses afetam frequentemente a população humana com maior 

prevalência em regiões de clima quente, associada à contaminação dos alimentos e fontes 

de água, saneamento básico inadequados e o contato dos indivíduos com reservatórios 

hídricos com presença de hospedeiros intermediários, a exemplo de moluscos (Ohlweiler 

et al., 2010).  
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Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de doenças 

causadas por helmintos transmitidas por moluscos gastrópodes (Giannelli et al.,2016).   

Dentre elas, a que mais se destaca é a esquistossomose, causada pelo trematódeo 

Schistosoma mansoni Sambon, 1907, a qual afeta quase 260 milhões de pessoas em todo 

o mundo (WHO, 2016). 

O ciclo dessa doença tem como hospedeiro definitivo o homem e como 

hospedeiros intermediários moluscos da família Planorbidae do gênero Biomphalaria 

spp. Preston, 1910, dos quais três espécies são consideradas transmissoras naturais da 

EM: Biomphalaria glabrata (Say, 1818), B. straminea (Dunker, 1848) e B. tenagophila 

(d'Orbigny, 1835) (Brasil, 2008, Brasil, 2014), todas estas espécies estão presentes no 

estado de Sergipe (Lima et al., 2018).  

Os moluscos do gênero Biomphalaria sp. podem ser encontrados na natureza em 

diversos corpos hídricos lenticos ou lóticos de água doce, sejam eles naturais ( rios, 

córregos, riachos, lagoas) como artificiais (valetas para irrigação, açudes), recobertos por 

abundante vegetação, necessária à alimentação e indispensável à proteção dos ovos, 

preferindo água parada ou pouco corrente; não toleram condições climáticas com 

temperaturas menores de 18°C, pois interrompe sua reprodução, contudo com o aumento 

da temperatura eles voltam a se reproduzir e proliferaram no ambiente. Caso esses 

caramujos se tornem infectados com o S. mansoni a transmissão será susceptível (Agudo-

Padrón et al., 2013; WHO, 2017). Então as características meteorológicas, de precipitação 

e de temperatura também influenciam o processo de expansão da doença (Gomes et al., 

2016; WHO, 2017).  

Para a Organização Mundial de Saúde (2017) o eficiene controle da 

esquistossomose pode ser baseado em práticas concomitantes caracterizadas pela 

execução de quimioterapia dos indivíduos infectados, intervenções educacionais, 

melhorias na disponibilidade de água potável e saneamento básico e, principalmente, o 

combate ao hospedeiro intermediário. 

Existem diversas famílias de moluscos límnicos que atuam como transmissores de 

helmintoses, a Ampulariidae é uma delas. Thiengo e colab. (2010) notaram pela primeira 

vez que uma das espécie desta família, Pomacea lineata (Spix in Martius, 1827) atuando 

na transmissão do nematódeo Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935), causador da 

meningite eosinofílica. 
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Outra família que merece atenção é a Corbiculidae, Chung e colab. (2001) 

revelaram, através de pesquisas experiemtais, a possibilidade da espécie asiática 

Corbicula fluminea (Müller, 1774) ser hospedeira de Echinostoma cinetorchis Ando & 

Ozaki, 1923 (Trematoda: Echinostomatidae), causador da equinostomíase, doença que 

acomete o intestino de vários animais selvagens e domésticos e, também, os seres 

humanos.  

Na família Lymnaeidae, Lymnaea columela e L. viatrix d’ Orbigny, 1835 podem 

ser hospedeiros intermediários da Fasciola hepatica Linnaeus, 1758, trematódeo parasito 

de fígado e vias biliares de muitos animais domésticos e selvagens, sendo o homem um 

hospedeiro acidental. Outra importância epidemiológica referente a L. columella tem sido 

a infestação desse molusco por larva xifidiocercaria, parasito de aves e peixes (Ohlweiler 

et al., 2010). 

Em estudos laboratoriais há evidências de um dos representantes da família 

Physidae, Physa acuta Draparnaud, 1805 como hospedeiro intermediário da fasciolose 

(Barros et al., 2002) e equinostomíase (Morales et al., 1987). P. marmorata Guilding, 

1828 pode ser considerado hospedeiro dos seguintes tipos cercarianos: Strigid cercaria, 

Ornatae cercaria e Cercaria mecrogranulosa. Os fisídeos, assim como outros moluscos 

límnicos, por hospedarem diversas larvas de helmintos têm a possibilidade de causar 

dermatites cercarianas não esquistossomóticas no ser humano (Ohlweiler et al., 2010).  

Por fim, na família Thiaridae, Melanoides tuberculata (Müller, 1774) está 

ganhando cada vez mais atenção da saúde pública por ser possível hospedeiro 

intermediário dos seguintes trematódeos: Paragonimus westermani (Kerbert, 1878), 

danifica ao pulmão de vertebrados e inclusive do ser humano; Clonorchis sinensis 

(Cobbold, 1875), parasito de vias bilares; Philophthalmus gralli Mathis and Leger, 1910, 

parasito de olhos; Centrocestus formosanus (Nishigori, 1924), afeta o intestino, inclusive 

no Brasil já houve o registro por Pinto & Melo (2010); e ainda o M. tuberculata pode 

albergar a cercária Cryptogonimidae (Ohlweiler et al., 2010). Esse caramujo também foi 

apontado como hospedeiro intermediário do nematódeo Angiostrongylus cantonensis 

(Chen, 1935), agente causador da meningite eosinofílica (Ibrahim, 2007). 

 

 



23 
 

 

1.3 Geoprocessamento em epidemiologia: ênfase na helmintofauna associada à 

malacofauna límnica  

O estudo do meio ambiente relacionado à ocorrência de doenças vem sendo uma 

prática comum na atualidade através da incorporação da estatística e cartografia que 

proporcionam diferentes informações geográficas, tais como levantamento de campo e 

imagem de satélites, entre outros (Carvalho, 2014).  

 Entende-se por geoprocessamento um conjunto de tecnologias de coleta de dados, 

tratamento e exibição de informações referenciadas de um espaço sobre determinados 

eventos em estudo através da localização geográfica. Essas tecnologias apresentam como 

destaque o sensoriamento remoto, automação de cartografia digital, digitalização dos 

dados ou processamento digital, Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) (Hino et al., 2006; Nardi et al., 2013). 

O sensoriamento remoto refere-se às imagens que podem ser obtidas de satélites, 

fornecendo informações sobre o uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, temperaturas, 

umidades e queimadas (Chiaravalloti-Neto, 2016). A cartografia digital pode ser 

compreendida como a tecnologia destinada à captação, organização e desenho de mapas. 

O processamento digital de imagens é o conjunto de procedimentos e técnicas destinadas 

à manipulação numérica de imagens digitais com finalidade de corrigir e de melhorar 

distorções das mesmas (Rosa, 2013). 

O GPS é um sistema de transmissão de dados capturados por satélites que 

fornecem coordenadas geográficas precisas de posicionamento tridimensional e 

informações em tempo real sobre a localização em um determinado espaço (Silva, 2017). 

Em outras palavras, o GPS é um sistema de rádio-navegação baseado em satélites, que 

permite a qualquer usuário saber a sua localização, velocidade e tempo em 24 h por dia, 

sob quaisquer condições atmosféricas e em qualquer ponto do globo terrestre, tem como 

requisito o seu uso na coleta de dados (coordenadas) de posicionamento dos diversos 

objetos a serem mapeados (analógicos ou digitais) (Rosa, 2013). 

Há outra ferramenta geotecnológica bastante empregada denominada distribuição 

por pontos, que consiste em marcação de localização por pontos com auxílio das 

coordenadas geográficas ao analisar um determinado evento em estudo, tornando possível 
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observar o comportamento deste evento de acordo com o resultado da distribuição 

espacial, se os pontos encontram aleatórios, aglomerados ou regulamentados por alguma 

sistemática (Silva, 2017).  Para tanto, a avaliação dos padrões de distribuição de pontos 

se dá através do estimador probabilístico não paramétrico de Kernel, que calcula a 

intensidade de um evento epidemiológico numa determinada área, verificando a 

ocorrência de concentração dos dados no espaço por meio de mapas temáticos, permitindo 

assim uma visualização precisa de uma localidade exposta ao risco (Lima, 2016; Silva, 

2017).  

Sendo assim, ao relacionar o método de Kernel ao âmbito da malacologia médica, 

por exemplo, considera-se uma ferramenta importante por permitir analisar visualmente 

a distribuição espacial de criadouros e a positividade de moluscos límnicos para com os 

tipos cercarianos através da densidade de ocorrência, identificando áreas de alto risco de 

transmissão das helmintoses. 

 Os SIG são sistemas destinados à aquisição, armazenamento, manipulação, 

análise e apresentação de dados referenciados espacialmente através da combinação de 

recursos humanos e técnicos (Hardware/Software) para construções de mapas, tabelas e 

gráficos (Rosa, 2013; Carvalho; 2014).  

 Dentre as técnicas de geoprocessamento que foram mencionadas, a que mais se 

destaca são os SIG, por serem considerados instrumentos tecnológicos de suporte para a 

tomada de decisões referente ao fenômeno estudado, seja ambiental, social e, 

principalmente, biológico e da saúde. Essa tecnologia geográfica direciona um alvo na 

superfície da Terra através das suas coordenadas geográficas para construção de mapas 

temáticos à base de simbologias por meio de ferramentas complexas, ao integrar dados 

de diversas fontes que possibilitem a geração de banco de dados georreferenciados e que 

possam ser manipulados adequadamente (Borges & Santos, 2017; Magalhães, 2012).  

Os SIG têm sido caracterizados por possuir duas componentes, uma gráfica, 

desenvolvida por elementos que definem a geometria das feições topográficas; e não 

gráfica, formada por cada objeto no mapa que são colocados de acordo com os objetivos 

atribuídos a ele. Em termo de funcionalidade, os SIG possuem uma estrutura própria para 

construção desses mapas composta por objetos geográficos, representados por ponto 

(determinar a localização), linhas (representar ruas), polilinhas (usadas para estradas e 
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curvas), modelo matricial (usados como fotos aéreas e imagens de satélites) e polígonos 

(demarcação de limite de uma área); camadas ou níveis (Layers), além de recursos 

geográficos com características definidas pelo usuário; e também atributos, entendidos 

como reunião de dados tabulares com variáveis dispostas nas colunas e nas linhas. Todas 

essas ferramentas são essenciais para a organização de mapas temáticos (Silva, 2017; 

Pedrosa, 2008).  

Por sua vez, os mapas temáticos por representarem a realidade e facilitar em 

realização de pesquisas, transformam-se em instrumentos válidos para auxiliar na 

interpretação do evento para o planejamento, monitoramento e avaliação que direcionam 

as práticas interventivas (Nardi et al., 2013; Pedrosa, 2008). Há pouco tempo, o acesso 

aos SIG para confecção desses mapas era restrito devido ao seu alto custo, hoje em dia, o 

acesso se tornou democrático por causa do surgimento dos SIG gratuitos, a exemplos dos 

QGIS e o TerraView, ideais para pesquisas nas áreas sociocultural, ambiental e da saúde 

pública (Chiaravalloti-Neto, 2016). 

De fato as técnicas de geoprocessamento têm sido bastante aplicadas em estudos 

de mapeamento de agravos à saúde, identificação de áreas de risco e investigação de 

fatores associados à sua ocorrência, fornecendo informações importantes no 

estabelecimento de ações de vigilância e controle (Chiaravalloti-Neto, 2016). Ainda 

assim, nas pesquisas o manuseio de GPS têm vantagens quanto à precisão, versatilidade, 

rapidez e economia para levantamentos topográficos, cartográficos e de navegação para 

criação de georreferenciamento eficaz (Silva, 2017).  

Por fim, diante de toda a biodiversidade da malacofauna límnica que se associam 

às diversas helmintoses, a utilização de técnicas de análise espacial é uma alternativa 

fundamental para se compreender o perfil epidemiológico que geram as patologias. Como 

já mencionado, os mapas têm a finalidade de identificar áreas de riscos, focos de 

transmissão de doenças e presença de hospedeiros intermediários, como os moluscos, 

visto que a presença destes é condição indispensável para o surgimento de ciclo das 

parasitoses de veiculação hídrica, a exemplo de esquistossomose (Nogueira et al., 2016). 

A utilização de geoprocessamento é um das alternativas essenciais para a implantação de 

práticas de controle e vigilância epidemiológica (Magalhães, 2012; Chiaravalloti-Neto, 

2016; Pedrosa, 2008; Silva et al., 2017). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da diversidade de corpos hídricos distribuídos pelo país, o conhecimento 

sobre os moluscos dulcícolas ainda é de caráter restrito, com carência de informações, 

principalmente na região Nordeste (Filho et al., 2014). Em estudo realizado por Silva 

(2010) nas áreas semiáridas de Sergipe, constatou-se no município de Nossa Senhora de 

Lourdes a ocorrência de B. straminea em duas coleções hídricas, denominadas Açude 

Público de Nossa Senhora de Lourdes e Várzea do Povoado Escurial.  Além desta espécie, 

no primeiro corpo hídrico houve relato de Physa spp. e Drepanotrema spp., enquanto no 

segundo houve relato também de Pomacea spp. (Silva, 2010). Entretanto, parte desta 

região em estudo é banhada pelo rio São Francisco, bem como é formada por uma 

variedade de lagoas, tanques e açudes com presença de moluscos, as quais são utilizadas 

para as atividades diárias, uso doméstico, pesca e criação animal, sem falar que o rio é 

representado também por certo fluxo turístico, atraído pelas atividades de lazer.  

 No entanto, sabe-se que os moluscos límnicos podem albergar diversos tipos de 

larvas cercarianas que são causadoras potenciais de doenças parasitárias para o homem e 

animais; porém, observa-se que não existem estudos dedicados da malacofauna límnica 

e da helmintofauna associada aos moluscos de água doce no estado de Sergipe, 

principalmente na área em estudo, pois não se dispõe de dados atualizados de caramujos 

hospedeiros de helmintoses de importância médico-veterinária e médico-sanitarista, 

como a esquistossomose. Nesse âmbito, diante da vasta quantidade de coleções hídricas 

presentes no local da pesquisa e a frequência de contato da população humana a elas, 

torna-se necessário uma pesquisa sistemática da malacofauna e helmintofauna associada 

aos moluscos de água doce na localidade. A descoberta de novas ocorrências de moluscos 

bem como a distribuição espacial dos mesmos possibilitarão informações relevantes para 

a vigilância epidemiológica do estado de Sergipe.    
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Realizar um levantamento da malacofauna límnica e helmintofauna associada aos 

moluscos dulcícolas do município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as espécies de moluscos límnicos do município de N. Srª. De Lourdes, 

Sergipe. 

 Investigar a ocorrência de parasitismo pelos trematódeos em moluscos límnicos. 

 Distribuir espacialmente os criadouros de moluscos límincos e as áreas positivas 

aos tipos cercarianos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo  

O estado de Sergipe, localizado na região Nordeste do Brasil, ocupa uma área de 

21.918,454 km² e 0,26% do território nacional. O estado possui uma população de 

2.068.017 habitantes, densidade demográfica de 94,36 hab/km², sendo formado por 75 

municípios, tendo como capital a cidade de Aracaju (IBGE, 2010). 

O município de Nossa Senhora de Lourdes está localizado na região norte do estado 

de Sergipe (S 10° 04.538’ W 037° 03.653’). Apresenta limites ao norte com o rio São 

Francisco e estado de Alagoas, ao oeste com Gararu, e ao sul estão Itabi e Canhoba 

(Figura 3). Este município tem aproximadamente 152 km de distância de Aracaju pelas 

rodovias BR-235, BR-101 e SE- 200, com uma área territorial de 81,061 km² (Bomfim et 

al., 2002). De acordo com o Censo Demográfico de 2010 a população era de 6.238 

habitantes, distribuída 3.291 indivíduos residentes na área urbana e 2.947 na área rural. 

No ano de 2017 a população foi estimada em 6.530 habitantes. A região tem como bioma 

a caatinga, quente e úmido, clima semiárido, temperatura mínima anual de 25 a 30 ºC, 

período chuvoso irregular (março a julho), com possibilidade de excesso hídrico no 

inverno; período de seca (outubro a janeiro), às vezes pode persistir por 8 meses (Souto 

et al. 2011; Kotzian & Amaral 2013). A base da sua economia é a agropecuária e pesca. 
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Figura 3. Área de estudo: Município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. 

 

4.2 Tipos de estudo 

 Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo e de corte transversal. A 

obtenção das amostras se deu através de coleta de campo realizada no município de Nossa 

Senhora de Lourdes no período de março de 2016 até novembro de 2017. 

4.3 Coleta de moluscos límnicos 

As coleções hídricas selecionadas foram prioritariamente as de uso público. Foram 

realizadas doze coletas de moluscos límnicos que aconteceram em três períodos, 

buscando contemplar as diferenças sazonais – seco (Março, Abril, Outubro, Novembro 

de 2016 e Março de 2017), chuvoso (Abril a Julho de 2017) e pós-chuvoso (Setembro a 

Novembro de 2017). 

Os caramujos foram coletados às margens dos corpos hídricos de maneira manual, 

com auxílio de pinças e conchas de captura. A técnica de coleta consistiu em raspar a 

concha de captura na vegetação submersa e no fundo dos criadouros e levá-la à superfície, 

sendo feita a varredura do fundo dos reservatórios hídricos e percorrida a maior área 

possível. Cada coleta teve duração de 15 minutos e contou com a presença de duas 

pessoas (Gomes et al., 2016). O horário das coletas foi entre 10 e 15 hs. Os moluscos 
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foram acondicionados em sacos plásticos com água do próprio biótopo, etiquetados com 

dados referentes à área de coleta e preenchida uma ficha da localidade, constando a 

localização com seu ponto de referência. Em seguida foram encaminhados ao Laboratório 

de Entomologia e Parasitologia Tropical- LEPaT-UFS, São Cristóvão, SE, onde foram 

mantidos e investigados quanto à helmintofauna, além destes fins, no Laboratório de 

Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (LABMAL-IOC) FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, 

os moluscos foram fixados e identificados. 

4.4 Manutenção de moluscos límnicos no laboratório 

 No laboratório, os moluscos foram quantificados, separados por gênero e 

colocados em recipientes contendo água sem cloro, tendo como substrato uma mistura de 

argila peneirada (10 partes) enriquecida com carbonato de cálcio (1,5 partes) e farinha de 

ostra (2 partes) (Brasil, 2008). Os caramujos foram alimentados diariamente com folhas 

de alface (Lactuca sativa) fresca ou seca, de acordo com o gênero, além disso, foram 

feitas trocas de água semanalmente e observando a presença de espécimes mortos (Brasil, 

2008). Quando presente, estes foram contados e separados dos demais para evitar a morte 

dos outros exemplares do lote (Figura 4). 

 

Figura 4. Recipientes de vidro para manutenção de moluscos límnicos até o momento do 

processamento no Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (LABMAL-

IOC). Foto: Arquivo pessoal. 
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4.5 Pesquisa da helmintofauna associada aos moluscos límnicos 

 A pesquisa das larvas de trematódeos emergidas dos moluscos límnicos foi feita 

através da técnica de exposição à luz e ao escuro. Os moluscos, quando pequenos, foram 

individualizados em potes de vidro transparente com capacidade de 10 ml, contendo cerca 

de 5ml de água sem cloro e filtrada. Os moluscos maiores foram acondicionados em 

frascos de vidro transparente de 150 ml, contendo de 10 a 15 ml de água filtrada e sem 

cloro. Os moluscos foram expostos a foco de luz (lâmpada 60 w) a uma distância de 30 

cm durante quatro horas (Figura 5) (WHO, 2017). Decorrido o tempo de exposição, a 

água do frasco foi examinada com auxílio de lupa com aumento de 8x para verificar a 

presença ou não de cercárias. As cercárias presentes foram preparadas em lâminas, 

observadas sob microscópio óptico com aumento entre 40 e 100 vezes, coradas com lugol 

(Brasil, 2008). Os tipos cercarianos foram identificados utilizando-se as chaves 

dicotômicas propostas por Schell (1970) e Pinto e Melo (2013). 

 

Figura 5. A-B. Técnica de exposição à fotoestimulação para pesquisa de trematódeos 

associados aos moluscos límnicos, realizada no Laboratório de Malacologia do Instituto 

Oswaldo Cruz (LABMAL-IOC) (A) e Laboratório de Entomologia e Parasitologia 

Tropical- LEPaT-UFS (B). Foto: Arquivo pessoal. 
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 Em seguida, a água dos frascos foi substituída e os moluscos passaram a ser 

observados mediante a exposição no escuro. Essa etapa consistiu em deixar os moluscos 

durante a noite no escuro, sem feixe de luz, examinados na manhã seguinte quanto à 

eliminação noturna das formas larvais, uma vez que os moluscos podem liberar larvas de 

hábito noturno (Brasil, 2008). 

Os moluscos positivos para qualquer trematódeo foram separados em outros 

recipientes, com a identificação cercariana para serem mantidos em temperatura 

controlada (25oC±2) reservada para os moluscos infectados por helmintos.  Os caramujos 

que não liberaram cercárias foram devolvidos aos recipientes e reexpostos à luz e ao 

escuro semanalmente, num período total de 45 dias (Brasil, 2008; Cantanhede, et al., 

2015). Logo após, foram fixados e identificados até o menor nível taxonômico possível.  

4.6 Fixação e identificação de moluscos límnicos 

 Para a fixação dos representantes das famílias Planorbidae e Physidae, os 

espécimes adultos foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico a 1% até 

observado o relaxamento do exemplar (entre uma e seis horas na solução). 

Posteriormente, foram imersos em água a 70ºC, cujo período variou de acordo com a 

espécie e o seu tamanho, podendo durar de 30 a 60 segundos, para que fossem retirados 

da concha. A anatomia dos moluscos foi preservada em Railliet-Henry (930 ml de água 

destilada, 6g de cloreto de sódio, 20 ml de ácido acético e 50 ml de formaldeído), sendo 

alguns exemplares fixados em álcool etílico a 96% (Brasil, 2008).  

A fixação dos moluscos das famílias Thiaridae e Ampulariidae dispensou o uso de 

anestésico, realizada pela técnica denominada niku-nuki modificada. Esta técnica consiste 

em alocar os espécimes em um recipiente resistente contendo um filete de água para 

estimulá-los a se movimentarem, e uma vez em movimento foram inseridos em água a 

70ºC (Tiarídeos) e 100ºC (Ampularídeos) durante aproximadamente um minuto para os 

indivíduos da primeira família e três minutos para os indivíduos da segunda família, em 

seguida foram sacrificados (Fukuda et al., 2008). Os pertencentes à Thiaridae foram 

retirados da concha e fixados em Railliet-Henry ou álcool etílico a 96% e os Ampulariidae 

postos diretamente em álcool etílico a 96%, mantido por pelos menos 24 horas antes de 

retirar a parte mole, para garantir a máxima penetração do fixador nos espaços existentes, 

evitando desgaste anatômico. Os bivalves das famílias Corbiculidae e Mytilidae foram 

fixados diretamente no álcool etílico a 96%. Todo o material foi identificado, contendo a 
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data e a fonte de coleta, as conchas foram mantidas em água, lavadas e em seguida secas 

a temperatura ambiente. 

A identificação dos moluscos se deu por meio de dissecações anatômicas em 

microscópio estereoscópio, método conquiliológico e consultas às referências 

especializadas (Paraense 1975; Salgado et al., 2003; Simone, 2006 e Pereira et al., 2012).  

4.7 Análises estatísticas 

 Os dados foram analisados através do parâmetro das variáveis selecionadas a 

partir do banco de dados, representados através de tabelas e gráficos elaborados no 

software Microsoft Excel 2010. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

BioEstat (versão 5.3). 

 Foi realizada análise descritiva de ocorrência de moluscos e trematódeos através 

de distribuição percentual simples. Para a localização espacial dos dados malacológicos 

foi utilizado o método absoluto com posicionamento instantâneo de um ponto, que 

fornece as coordenadas de um lugar na Terra, com auxílio de um receptor GPS (Global 

Position System), marca Garmin, cuja captura de coordenadas foi realizada em sistema 

de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e de referência elipsoidal. A 

unidade de análise foi cada coleção hídrica identificada na pesquisa. Foram consideradas 

como coleções hídricas: açudes, alagados, brejos, córregos, lagoas, lagos, valas de esgoto 

ou drenagem, riachos e rios, naturais ou artificiais, permanentes ou temporárias, dentro 

do perímetro urbano ou rural (BRASIL, 2014).  

 

Figura 06. Algumas coleções hídricas presentes no município de Nossa Senhora de 

Lourdes, Sergipe. A: rio São Francisco; B: açude Nossa Senhora de Lourdes.  

 

 A disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta 

com base nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), visto que integram os mais 

distintos tipos de dados e informações à sua localização geográfica (Latitude, Longitude 
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e Altitude). Os dados do GPS foram transferidos para o computador através do software 

GPS Track Maker Pro (Versão 13.9). Foi utilizada nas construções dos mapas a base 

cartográfica do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE disponibilizado no IBGE. Os 

resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos através do software 

TerraView 4.2.2.  

Para o processamento de dados espaciais, utilizou-se o Google Earth versão 

cliente, para a obtenção de imagens de alta resolução espacial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, M. In: Identificação das espécies de moluscos não indígenas da 

costa Portuguesa. Projecto BioMar PT, curso Nº: 11, mar, 2016. Disponível em: 

<http://biomarpt.ipma.pt/pdfs/2159CURSO11_Guia_tecnico.pdf>. Acesso em: 27 jul. 

2017.  

 

AGUDO-PADRÓN, A. I.; VEADO, VÍNCULA, R. W. V.  da; KAY, S. Moluscos e 

Saúde Pública em Santa Catarina: subsídios para a formulação estadual de políticas 

preventivas sanitaristas – Duque de Caxias, 2013. Disponível 

em:<http://sbmalacologia.com.br/wp-

content/uploads/2013/10/MOLUSCOS_E_SA%C3%9ADE_P%C3%9ABLICA_EM_S

ANTA_CATARINA.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2016. 

 

BARROS, J.S.L.; PILE, E.A.; VASCONCELLOS, M.C.; SANTOS, J.A.A.; LESSA C.  

Infecção experimental de Physa cubensis Pfeiffer 1839 e Lymnaea columella com 

miracídios de Fasciola hepatica Linnaeus, 1758. Brazilian Journal Of Veterinary 

Research And Animal Science, [s.l.], v. 39, n. 3, p.121-123, 2002. Universidade de Sao 

Paulo Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBiUSP. http://dx.doi.org/10.1590/s1413-

95962002000300002. 

 

BOMFIM, L.F.C.; COSTA, I.V.G.; BENVENUTI, S.M.P. (Org.). Projeto Cadastro de 

Infraestrutura Hídrica do Nordeste: Diagnóstico do Município de Nossa Senhora de 

Lourdes. Aracaju: CPRM, 2002. Disponível em: 

<ftp://ftp.cprm.gov.br/pub/pdf/dehid/Sergipe/Lourdes.pdf>. Acesso: 03 mai. 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Vigilância da Esquistossomose Mansoni: diretrizes 

técnicas. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_esquistossome_mansoni_diretriz

es_tecnicas.pdf>. Acesso em:  27 ago. 2016. 

    

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Vigilância e controle de moluscos de importância 

epidemiológica: diretrizes técnicas: Programa de Vigilância e Controle da 

Esquistossomose (PCE) / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde. 178 p.: il. color. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos), 2008. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_controle_moluscos_import_epid

emio_2ed.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2016. 

 

BORGES, P. G. SANTOS, D.A. C. Uso de técnicas de geoprocessamento para análise 

da distribuição espacial dos teores de ferro das águas subterrâneas no município de 

Catu – Bahia. In: Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. 8: 

2017, Salvador- BA. Anais, Salvador: Centro de Convenções do São Salvador Hotéis, 

2017. 400-403p. 

 

http://biomarpt.ipma.pt/pdfs/2159CURSO11_Guia_tecnico.pdf
http://sbmalacologia.com.br/wp-content/uploads/2013/10/MOLUSCOS_E_SA%C3%9ADE_P%C3%9ABLICA_EM_SANTA_CATARINA.pdf
http://sbmalacologia.com.br/wp-content/uploads/2013/10/MOLUSCOS_E_SA%C3%9ADE_P%C3%9ABLICA_EM_SANTA_CATARINA.pdf
http://sbmalacologia.com.br/wp-content/uploads/2013/10/MOLUSCOS_E_SA%C3%9ADE_P%C3%9ABLICA_EM_SANTA_CATARINA.pdf
ftp://ftp.cprm.gov.br/pub/pdf/dehid/Sergipe/Lourdes.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_esquistossome_mansoni_diretrizes_tecnicas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_esquistossome_mansoni_diretrizes_tecnicas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_controle_moluscos_import_epidemio_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_controle_moluscos_import_epidemio_2ed.pdf


36 
 

 

CANTANHEDE, S. P. D. Gastrópodes límnicos e helmintofauna associada da 

microrregião da Baixada Maranhense, MA, com ênfase nos transmissores da 

esquistossomose. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Saúde) - Fundação Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro; 2015. 

 

CARVALHO, I. B. de. Avaliação do programa de vigilância e controle da 

esquistossomose no município de São Luis, MA. Dissertação (Mestrado em Saúde e 

Ambiente) -  Universidade Federal do Maranhão, São Luis –MA; 2014. 

 

CARVALHO, O. S.; PASSOS, L. K. J.; MENDONÇA, C. L.G.F.; CARDOSO, P. C. M.; 

CALDEIRA, R. L. Moluscos Brasileiros de Importância Médica. Belo Horizonte: 

Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ, 2014. 92 p. (Série Esquistossomose nº 16). 

 

COLLEY, E.; SIMONE, L. R. L.; SILVA, J. L. de. Uma viagem pela história da 

Malacologia. Estud. Biol., Ambiente Divers. Paraná, v. 83, n. 34, p.175-179, maio 2012. 

 

CHIARAVALLOTI-NETO, F. O geoprocessamento e saúde pública.Arquivos de 

Ciências da Saúde, [S.l.], v. 23, n. 4, p. 01-02, fev. 2017. ISSN 2318-3691. Disponível 

em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/661>. Acesso 

em: 14 out. 2018. doi: https://doi.org/10.17696/2318-3691.23.4.2016.661. 

 

CHUNG, P.R.; JUNG, Y.; PARK, Y. K.; HWANG, M.G.; SOH, C.T.I. Corbicula 

fluminea (Bivalvia: Corbiculidae). The Korean Journal Of Parasitology, [s.l.], v. 39, n. 

4, p.329-332, 2001. Korean Society for Parasitology. 

http://dx.doi.org/10.3347/kjp.2001.39.4.329. 

 

DRÜGG-HAHN, S., LOPES-PITONI, V., CUNHA, F.B. & CARVALHO, A.P. 2006. 

Moluscos límnicos. In Biodiversidade. Regiões da Lagoa do Casamento e dos 

Butiazais de Tapes, planície costeira do Rio Grande do Sul (F.G. Becker, R.A. Ramos 

& L.A. Moura, orgs.). Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 388p. 

 

FERNANDEZ, M. A.; SANTOS, S. B. dos; MIYAHIRA, I. C.; GONÇALVES, I. C. B.; 

XIMENES, R. F. de; THIENGO, S. C. Gastrópodes límnicos invasores: morfologia 

comparada. In: MANSUR, M. C. D.; SANTOS, C. P. dos; PEREIRA, D.; PAZ, I. C.P.; 

ZURITA, M. L.L.; RODRIGUEZ, M. T. R.; NEHRKE, M. V.; BERGONCI, P.E.A. 

(Org.). Moluscos límnicos invasores no Brasil: biologia, prevenção e controle. Porto 

Alegre: Redes Editora, 2012. p.125-136. 

 

FUKUDA, H.; HAGA, T.; TATARA, Y. Niku-nuki: a useful method for anatomical and 

DNA studies on shell-bearing molluscs. Zoosymposia, [s.l.], v. 1, p. 15-38, 2008. 

 

FILHO N.S.L.; VIANA G.F.S.; GOMES R.L.M. Inventário da malacofauna límnica de 

três grandes reservatórios do sertão de Pernambuco, Brasil. Scientia Plena, [s.l.], v.  10, 

n. 11, p. 01-07, 2014. 

 

GIANNELLI, A.; CANTACESSI, C.; COLELLA, V.; DANTAS-TORRES, F.; 

OTRANTO, D. Gastropod-Borne Helminths: A Look at the Snail–Parasite Interplay. Trends In 

http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/661
https://doi.org/10.17696/2318-3691.23.4.2016.661
https://www.google.com.br/search?q=FUKUDA+H.;+HAGA+T.;+TATARA+Y.+Niku-nuki:+a+useful+method+for+anatomical+and+DNA+studies+on+shell-bearing+molluscs.+Zoo+Symposia,1:15-38,+2008.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjigdOV_fDUAhVE1CYKHfEeAKYQBQgjKAA
https://www.google.com.br/search?q=FUKUDA+H.;+HAGA+T.;+TATARA+Y.+Niku-nuki:+a+useful+method+for+anatomical+and+DNA+studies+on+shell-bearing+molluscs.+Zoo+Symposia,1:15-38,+2008.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjigdOV_fDUAhVE1CYKHfEeAKYQBQgjKAA


37 
 

 

Parasitology, [s.l.], v. 32, n. 3, p.255-264, mar. 2016. Elsevier BV. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2015.12.002. 
 

GOMES, E. C. S. de; MESQUITA, M. C. S. da; REHN, V. N. C.; NASCIMENTO, W. 

R. C. do; LOYO, R.; BARBOSA, C. S.  Transmissão urbana da esquistossomose: novo 

cenário epidemiológico na Zona da Mata de Pernambuco. Revista Brasileira de 

Epidemiologia, [s.l.], v. 19, n. 4, p.822-834, dez. 2016. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201600040012. 

 

HINO P.; VILLA T.C.S.; SASSAKI C.M.; NOGUEIRA J.A.; SANTOS C.B. 

Geoprocessamento aplicado à área da saúde. Rev Latino-am Enfermagem, [s.l.], v.  14, 

n. 6,  2006.  

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Nossa Senhora de 

Lourdes, 2018. Disponível em: < 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=280060>. Acesso em: 26 mai. 

2018. 

 

IBRAHIM, M. M. Prevalence and intensity of Angiostrongylus cantonensis in freshwater 

snails in relation to some ecological and biological factors. Parasite, [s.l.], v. 14, n. 1, 

p.61-70, mar. 2007. EDP Sciences. http://dx.doi.org/10.1051/parasite/2007141061. 

 

KOTZIAN CB, AMARAL AMB do. Diversity and distribution of mollusks along the 

Contas River in a tropical semiarid region (Caatinga), Northeastern Brazil. Biota 

Neotropica, [s.l.], v. 13, n.4, p.299-314, 2013. 

 

LIMA, S. S.; ALMEIDA, J. A. P. de; SIQUEIRA, J. B. Sensoriamento remoto e 

geoprocessamento aplicados ao estudo geológico-geomorfológico da bacia hidrográfica 

do rio Japaratuba, Sergipe - Brasil. Revista Geo Nordeste, São Cristóvão, Ano XXVIII, 

[s.l.], n. 1, p. 203-214, Jan./ Jun. 2017. ISSN: 2318-2695. 

 

LIMA; V.F.S.; BEZERRA, T.L.; LIMA, B.N.S.; SANTOS, K. S. dos; Ramos, I.C.N.; 

Nicolau, N. L. Caracterização da esquitossomose mansônica e seus vetores em áreas de 

foco no estado de Sergipe, Nordeste do Brasil. Hygeia- Revista Brasileira de Geografia 

Médica e da Saúde [s.l.], v. 14, n.27, p. 30 - 40, 2018. 

 

MAGALHÃES, G. B. O Uso do geoprocessamento e da estatística nos estudos 

Ecológicos em epidemiologia: o caso da dengue em 2008 na região metropolitana de 

Fortaleza. Hygeia- Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde [s.l.], v. 8, n.15, 

p. 63 - 77, 2012. 

 

MANSUR, M. C. D.; SANTOS, C. P. dos; PEREIRA, D.; BERGONCI, P.E.A.; CALLIL, 

C. T. Moluscos límnicos – bivalves. In: LATINI, A. O.; RESENDE, D. C.; POMBO, V. 

B.; CORADIN, L. (Org.). Espécies exóticas invasoras de águas continentais no Brasil. 

Brasília: MMA, 2016. 125-130.  

 

MANSUR, M. C. D. Bivalves invasores límnicos: morfologia comparada de Limnoperna 

fortunei e espécies de Corbicula spp. In: _____________(Org.). Moluscos límnicos 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=280060
http://dx.doi.org/10.1051/parasite/2007141061


38 
 

 

invasores no Brasil: biologia, prevenção e controle. Porto Alegre: Redes Editora, 2012. 

p.61-74. 

 

MARÇAL, S. F.; CALLIL, C.T. Composição e distribuição de conchas de moluscos 

límnicos no Parque SESC Baía das Pedras, Pantanal de Poconé, Mato Grosso. Rev Bras 

de Zoociências [s.l.], v. 18, n.1, p. 21-40, 2017. 

 

MIRANDA, G. S.; RODRIGUES, J. G. M.; LIRA, M.G.S.; NOGUEIRA, R. A.; 

GOMES, G. C. C.; MIRANDA, B.S.; ARAÚJO, A. de; SILVA-SOUZA, N. Moluscos 

límnicos como hospedeiros de trematódeos digenéticos de uma região metropolitana da 

ilha do Maranhão, Brasil. Scientia Plena [s.l.], v.12, n.9, p.1-11, 2016. 

 

MORALES G. PINO L. ANGULO N. 1987. Resistencia de Physa cubensis a la infección 

con Fasciola hepatica. Revista de La Facultad de Ciências Veterinárias 34 (1/4):43-

55. 

 

NARDI, S.M.T.; PASCHOAL, J. A. A.; PEDRO, H.S. P. da; PASCHOAL, V.D.A; 

SICHIERI, E, P. Geoprocessamento em Saúde Pública: fundamentos e aplicações. 

Revista Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, [s.l.], v. 72, n. 3, p. 185-91, 2013. 

 

NOGUEIRA, R. A.; LIRA, M. G. S.; MIRANDA, G. S.; RODRIGUES, J. G. M.; 

GOMES, G. C. C.; SILVA- SOUZA, N. Distribuição dos moluscos transmissores da 

esquistossomose no município endêmico de São Bento, Maranhão, Brasil. Revista de 

Patologia Tropical, [s.l.], v. 45, n. 3, p.295-304, 30 set. 2016. Universidade Federal de 

Goias. http://dx.doi.org/10.5216/rpt.v45i3.43508. 

 

OHLWEILER, F. P.; TAKAHASHI, F. Y.; GUIMARÃES, M. C. A; GOMES, S R.; 

KAWANO, T. Gastrópodes terrestres. In: Manual de gastrópodes límnicos e terrestres 

do Estado de São Paulo associados às helmintoses. Porto Alegre: Redes Editora. 2010. 

224p. 

 

PARAENSE, W. L.1975. Estado atual da sistemática dos Planorbídeos Brasileiros 

(Molusca, Gastropoda). Arquivo Museu nacional, RJ, v. 55, p. 105-128. 

 

PEDROSA, M.C.N. A vigilância à saúde na perspectiva de combinação de planos de 

informação das vigilâncias através de geoprocessamento. Monografia (Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva) - Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas 

Aggeu Magalhães, Recife; 2008. 

 

PEREIRA, D.; MANSUR, M. C. D.; PIMPÃO, D. M. Espécies de moluscos límnicos 

invasores no Brasil. In: ______. (Org.). Identificação e diferenciação dos bivalves 

límnicos invasores dos demais bivalves nativos do Brasil. Porto Alegre: Redes Editora, 

2012. p.75-94. 

 

POMBO, V. B. Moluscos límnicos. In: _____________ (Org.). Espécies exóticas 

invasoras de águas continentais no Brasil. Brasília: MMA, 2016. p. 121-175.  

 



39 
 

 

PINTO, H.A.; MELO, A.L de. Melanoides tuberculata (Mollusca: Thiaridae) as an 

intermediate host of Centrocestus formosanus (Trematoda). Revista do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo, [s.l.], v. 52, n. 4, p.207-210, ago. 2010. FapUNIFESP 

(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0036-46652010000400008. 

 

PINTO, H.A., MELO, A.L. Larvas de trematódeos em moluscos do Brasil: panorama e 

perspectivas após um século de estudos. Revista de Patologia Tropical, [s.l.], v.  42, n. 

4, p.369-86, 2013. 

 

ROSA, R. Introdução ao geoprocessamento. Apostila. Universidade Federal de 

Uberlândia: Instituto de Geografia. 2013. 142p. 

 

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados: uma 

abordagem funcional-evolutiva. 7ª Edição. São Paulo: Editora Roca, 2005. 11145p. 

 

SANTOS, S. B. dos; THIENGO, S.C. FERNANDEZ, M. A.; MIYAHIRA, I. C.; SILVA, 

E. F. da; LOPES, B. G.; GONÇALVES, I. C. B.; XIMENES, R. F. de; LACERDA, L. E. 

M. de. Moluscos límnicos – gastrópodes. In: _________(Org.). Espécies exóticas 

invasoras de águas continentais no Brasil. Brasília: MMA, 2016. p.  219-243.  

 

SANTOS, S. B. dos; THIENGO, S. C.; FERNANDEZ, M. A.; MIYAHIRA, I. C.; 

GONÇALVES, I. C. B.; XIMENES, R. F. de; MANSUR, M. C. D. PEREIRA, D. 

Espécies de moluscos límnicos invasores no Brasil. In: ______. (Org.). Moluscos 

límnicos invasores no Brasil: biologia, prevenção e controle. Porto Alegre: Redes 

Editora, 2012. p.25-50. 

 

SALGADO, N.C.; COELHO, A.C.S. Moluscos terrestres do Brasil (gastrópodes 

operculados ou não, exclusive Veronicellidae, Milacdae e Limacidae). Revista de 

Biologia Tropical, [s.l.], v. 51, n.3, p. 149-189, 2003. 

 

Souto LS, Brito MFG, ROSA LC. Melanoides tuberculatus (Müller, 1774): a new threat 

to the conservation of native aquatic species in Sergipe, Brazil. Scientia Plena, [s.l.], v.7, 

n.4, p.1-6, 2011. 

 

SCHELL, S.C. - How to know the trematodes. Dubuque, WMC Brown, 1970. 

 

SILVA, K. B. M.; CASTRO, J. G. D.; CALABRESE, K.; SEIBERT, C. S.; 

NASCIMENTO, G.N.do; MARIANO, S. M. B.; FIGUEIREDO, B. N. S.; SANTOS, M. 

G. dos. Análise espacial da leishmaniose visceral no município de Palmas, Tocantins, 

Brasil. Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, [s.l.], v. 13, n. 

25, p.18-29, 28 set. 2017. EDUFU - Editora da Universidade Federal de Uberlandia. 

http://dx.doi.org/10.14393/hygeia132502. 

 

SILVA, C.T. Ecologia do gênero Biomphalaria Preston, 1910 (Mollusca: Plumonata: 

Planorbidae) em áreas semiáridas de Sergipe. Brasil. Dissertação (Mestrado em 

Ecologia de Conservação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE; 2010. 

 



40 
 

 

SILVA, S. A. Utilização de técnicas de análise espacial como ferramenta para 

vigilância de pneumonias radiologicamente definidas na infância em Goiânia. Tese 

(Doutorado em Medicina Tropical) - Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, 

Universidade Federal de Goiás-GO; 2004. 

 

SIMONE L.R.L. 2006.  Land and freshwater Molluscs of Brazil. São Paulo: 

EGB/FAPESP.390p. 

 

THIENGO, S.C.; MALDONADO, A.; MOTA, E.M.; TORRES, E.J.L.; CALDEIRA, 

R.L.; CARVALHO, O.S.; OLIVEIRA, A.P.M.; SIMÕES, R.; FERNANDEZ, M.A.; 

LANFREDI, R.M. The giant African snail Achatina fulica as natural intermediate host of 

Angiostrongylus cantonensis in Pernambuco, northeast Brazil. Acta Tropica, [s.l.], v. 

115, n. 3, p.194-199, set. 2010. Elsevier BV. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2010.01.005. 

 

THIENGO, S.C.; BARBOSA, A.F.; COELHO, P.M.; FERNANDEZ, M. A. 2005. 

Moluscos exóticos com importância médica no Brasil. Brasília, DF: I Simpósio 

Brasileiro sobre Espécies Exóticas Invasoras, Comunicação Oral: 1-14. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/invasoras/capa/docs/co/silvana_carvalho.pdf. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

 

VIDIGAL, T.H.D.A.; MARQUES, M.M.G.S.M.; LIMA, H.P.; BARBOSA, F.A.R. 

Gastrópodes e bivalves límnicos do trecho médio da bacia do Rio Doce, Minas Gerais, 

Brasil. Lundiana 6, Suppl, p. 67-76. 2005. 

 

WHO, World Health Organization. Schistosomiasis: number of people treated 

worldwide in 2014. Wkly Epidemiol. Geneva: World Health Organization; 2016. Rec. 

91:53–60. Disponível em: http://www.who.int/wer/2016/wer9105.pdf. Acesso em: 28 abr 

2017. 

 

WHO, World Health Organization. 2017. Field use of molluscicides in schistosomiasis 

control programmes an operational manual for programme managers. Disponível 

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254641/1/9789241511995-eng.pdf?ua=1. 

Acesso em: 30 jun 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2010.01.005
http://www.who.int/wer/2016/wer9105.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254641/1/9789241511995-eng.pdf?ua=1


41 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO I 
 

A malacofauna do Rio São Francisco, Sergipe, Brasil: Os novos 

registros, espécies exóticas e os aspectos epidemiológicos 

 

 

Artigo em preparação para encaminhamento à revista Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz. Normas no anexo A. 

 

Palavras- chave: Malacofauna límnica, helmintofauna, bioinvasores, distribuição 

espacial, Sergipe, Brasil. 

 

  



42 
 

 

A malacofauna do Rio São Francisco, Sergipe, Brasil: Os novos 

registros, espécies exóticas e os aspectos epidemiológicos 
 

Ítalo Fernando Lisboa de Melo¹, Karina Conceição Gomes Machado de Araújo¹, 

Silvana Carvalho Thiengo2, Monica Ammon Fernandez2, Luciene Barbosa3 /+ 

 
¹Universidade Federal de Sergipe, Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária, São Cristóvão, SE, 

Brasil 

² Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil 
3 Universidade Federal de Sergipe, Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical, São Cristóvão, 

SE, Brasil  

 

 

Introdução: Os moluscos límnicos podem afetar de forma negativa o ecossistema em que 

se encontram, a economia, a cultura, principalmente a saúde humana e de outros animais. 

Objetivos: Inventariar os moluscos dulcícolas e a sua distribuição no município de Nossa 

Senhora de Lourdes, Sergipe, bem como investigá-los quanto a presença de trematódeos. 

Métodos: Realizou-se um estudo transversal, no período de março/2016 a 

novembro/2017, baseado na coleta de moluscos pelas coleções hídricas da área de estudo, 

as quais foram georreferenciadas e analisadas de acordo com a presença e identificação 

de moluscos, feita pelos parâmetros conquliológicos, anatômicos e contultas às 

referências especializadas, além de associá-los a ocorrência de trematódeos, que se deu 

através da fotoestimuação e exposição no escuro.  

Resultados: 34 coleções hídricas foram georreferencidadas e em 18 (53%) foram 

encontrados 5196 moluscos, assim identificados em: Asolene meta, Pomacea lineata, 

Corbicula fluminea, Corbicula largillierti, Limnoperna fortunei, Physa acuta, Ancylidae, 

Biompalaria straminea, Drepanotrema lucidum, Drepanotrema depressissimum, 

Drepanotrema cimex e Melanoides tuberculata. Dos 1473 moluscos analisados quanto 

aos trematódeos, 5 (0,33%) gastrópodes apresentaram-se infectados: um exemplar B. 
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straminea apresentou-se Vivax; e quatro exemplares Melanoides tuberculata (dois 

emergiram Pleurolophocercous e dois liberaram Virgulate). 

Conclusão: Este inventário traz contribuição para o conhecimento da biodiversidade e 

distribuição de moluscos límnicos, além de servir como apoio para o monitoramento, 

prevenção das espécies exóticas e bioinvasoras, além das hospedeiras intermediárias, uma 

vez que a área em estudo apresentou como potencial para transmissão de helmintoses.  

 Palavras- chave: malacofauna límnica – helmintofauna – espécies exóticas - distribuição 

espacial – Sergipe - Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

 

O filo Mollusca é o segundo maior grupo de invertebrados, tendo como as classes 

representativas Gastropoda e Bivalvia (Colley et al. 2012; Pombo 2016; Marçal & Callil 

2017). Vivem nos mais variados ecossistemas, dentre eles o dulcícola; encontrados, 

preferencialmente, juntos ao substrato ou associados à vegetação (Thiengo et al. 2005; 

Marçal & Callil 2017). 

Os moluscos límnicos desempenham diversas e complexas inter-relações entre os 

demais componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas aquáticos, realizam importante 

papel em diferentes níveis tróficos podendo ser carnívoros, predadores, herbívoros 

raspadores e filtradores. Além de participarem na reciclagem de nutrientes e no controle 

de populações de peixes exóticos juvenis, são também excelentes bioindicadores de 

poluição ambiental (Filho et al. 2014; Miranda et al. 2016; Mansur et al. 2016). 

A malacofauna límnica se encontra entre os grupos de animais mais ameaçados de 

extinção, tendo como uns dos principais fatores a degradação dos ambientes aquáticos, a 
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destruição do habitat em decorrência das atividades humanas e a introdução de espécies 

exóticas e invasoras, que podem acarretar modificações relevantes nas cadeias tróficas da 

comunidade, no balanço populacional dessas espécies, contribuindo para a 

homogeneização da biodiversidade de moluscos, além de trazer sérios prejuízos 

econômicos em usinas geradoras de energia, estação de tratamento da água, por causa da 

obstrução de encanamentos, redução do diâmetro de tubulações entupimentos de filtros, 

bombas, grades e trocadores de calor (Mansur et al. 2016; Santos et al.2012). 

Apesar dos impactos ambientais, econômicos e de bioinvasão já mencionados, é 

fundamental destacar a relação dos moluscos de água doce, principalmente os 

gastrópodes, com o item saúde, pois são considerados hospedeiros de doenças parasitárias 

com prevalência significativa no homem e em outros animais, se tornando um problema 

de interesse médico-sanitarista e médico-veterinário (Agudo-Padrón et al. 2013). Nesse 

contexto, a atenção aos ambientes límnicos passa a não ser apenas um problema dos 

ambientalistas, e sim, um caso de saúde pública (Pombo et al. 2016).  

Conforme a diversidade de corpos hídricos distribuídos pelo Brasil, o conhecimento 

sobre os grupos de moluscos dulcícolas e especialmente suas interações com os 

trematódeos ainda é de caráter restrito, principalmente na região Nordeste (Filho et al. 

2014; Thiengo et al. 2005). Em Sergipe, inúmeros estudos têm sido dedicados apenas 

para os moluscos do gênero Biomphalaria Preston, 1910, hospedeiros intermediários da 

esquistossomose. 

Diante do exposto, este estudo buscou inventariar os moluscos dulcícolas e a sua 

distribuição no município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe, bem como investigá-

los quanto a presença de trematódeos, relacionando aos aspectos epidemiológicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo- Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo e de corte 

transversal da malacofauna límnica no período de março 2016 a novembro 2017 em 

Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe, Brasil (10° 04’ 46” S e 37° 03’25” W) (Fig. 1). A 

região tem como bioma a caatinga, quente e úmido, clima semiárido, temperatura mínima 

anual de 25 a 30 ºC, período chuvoso irregular (março a julho), com possibilidade de 

excesso hídrico no inverno; período de seca (outubro a janeiro), às vezes pode persistir 

por 8 meses (Souto et al. 2011; Kotzian & Amaral 2013). 

Investigação malacológica e parasitológica – As coleções hídricas selecionadas 

foram prioritariamente as de uso público.  

Coleta de moluscos límnicos 

As coletas foram realizadas considerando-se os três períodos climáticos, buscando 

contemplar as diferenças sazonais locais (período seco: Março, Abril, Outubro, 

Novembro de 2016 e Março de 2017; chuvoso: de Abril a Julho de 2017; e pós-chuvoso: 

de Setembro a Novembro de 2017). 

 Os caramujos foram coletados às margens dos corpos hídricos de maneira manual, 

com auxílio de pinças e conchas de captura. A técnica de coleta consistiu em raspar a 

concha de captura na vegetação submersa e no fundo dos criadouros e levá-la à superfície, 

sendo feita a varredura do fundo dos reservatórios hídricos e percorrida a maior área 

possível. Cada coleta teve duração de 15 minutos e contou com a presença de duas 

pessoas (Gomes et al., 2016). O horário das coletas foi entre 10 e 15 hs. Os moluscos 

foram acondicionados em sacos plásticos com água do próprio biótopo, etiquetados com 

dados referentes à área de coleta e preenchida uma ficha da localidade, constando a 
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localização com seu ponto de referência. Em seguida foram encaminhados ao Laboratório 

de Entomologia e Parasitologia Tropical- LEPaT-UFS, São Cristóvão, SE, onde foram 

mantidos e investigados quanto à helmintofauna, além destes fins, no Laboratório de 

Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (LABMAL-IOC) FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, 

os moluscos foram fixados e identificados. 

Manutenção de moluscos límnicos no laboratório 

 No laboratório, os moluscos foram quantificados, separados por gênero e 

colocados em recipientes contendo água sem cloro, tendo como substrato uma mistura de 

argila peneirada (10 partes) enriquecida com carbonato de cálcio (1,5 partes) e farinha de 

ostra (2 partes) (Brasil, 2008). Os caramujos foram alimentados diariamente com folhas 

de alface (Lactuca sativa) fresca ou seca, de acordo com o gênero (Carvalho et al.,2014), 

além disso, foram feitas trocas de água semanalmente e observando a presença de 

espécimes mortos (Brasil, 2008). Quando presente, estes foram contados e separados dos 

demais para evitar a morte dos outros exemplares do lote (Figura 4). 

Pesquisa da Helmintofauna associada aos moluscos límnicos 

Os caramujos foram analisados pelo período de 45 dias, expostos a foco de luz 

(lâmpada 60 w) a uma distância de 30 cm durante quatro horas (Brasil 2008; Cantanhede 

et al. 2015; OMS 2017). Em seguida, a água dos frascos foi substituída e os moluscos 

passaram a serem observados mediante a exposição ao escuro. Essa etapa consistiu em 

deixar os moluscos durante a noite no escuro, sem feixe de luz, examinado-os na manhã 

seguinte quanto a eliminação noturna das formas larvais, uma vez que os moluscos podem 

liberar larvas de hábito noturno (Brasil, 2008). As cercárias presentes foram preparadas 

em lâminas, observadas sob microscópio óptico com aumento entre 40 e 100 vezes, 
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coradas com lugol (Brasil, 2008). Os tipos cercarianos foram identificados utilizando-se 

as chaves dicotômicas propostas por Schell (1970) e Pinto e Melo (2013). 

Fixação e identificação de moluscos límnicos 

 Para a fixação dos representantes das famílias Planorbidae e Physidae, os 

espécimes foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico a 1% durante 6h, 

posteriormente, foram imersos em água a 70ºC, cujo período variou de 30 a 60 segundos 

de acordo com a espécie e o seu tamanho, para que fossem retirados da concha. A 

anatomia dos moluscos foi preservada em Railliet-Henry, sendo alguns exemplares em 

álcool etílico a 96% (Brasil, 2008). Os exemplares das famílias Thiaridae e Ampulariidae 

dispensou o uso de anestésico, foram colocados diretamente na água a temperatura 70 °C, 

a depender do tamanho da espécie, em seguida foram sacrificados pela técnica 

denominada niku-nuki modificada. Os pertencentes à Thiaridae foram retirados da concha 

e fixados em Railliet-Henry ou álcool etílico a 96% e os Ampulariidae postos diretamente 

em álcool etílico a 96%. Os bivalves das famílias Corbiculidae e Mytilidae foram fixados 

diretamente no álcool etílico a 96%. Todo o material foi identificado, contendo a data e a 

fonte de coleta, as conchas foram mantidas em água, lavadas e em seguida secas a 

temperatura ambiente. A identificação dos moluscos se deu por meio de dissecações 

anatômicas em microscópio estereoscópio, método conquiliológico e consultas às 

referências especializadas (Paraense 1975; Salgado et al. 2003; Simone 2006 e Pereira et 

al. 2012).  

Distribuição espacial - foi utilizado o método absoluto com posicionamento 

instantâneo de um ponto, que fornece as coordenadas de um lugar na Terra, com auxílio 

de um receptor GPS (Global Position System), marca Garmin, cuja captura de 

coordenadas foi realizada em sistema de projeção UTM (Universal Transversa de 
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Mercator) e de referência elipsoidal. A unidade de análise foi cada coleção hídrica 

identificada na pesquisa. 

 A disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta 

com base nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), visto que integram os mais 

distintos tipos de dados e informações à sua localização geográfica (Latitude, Longitude 

e Altitude). Os dados do GPS foram transferidos para o computador através do software 

GPS Track Maker Pro (Versão 13.9). Foi utilizada nas construções dos mapas a base 

cartográfica do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE disponibilizado pelo IBGE. 

Os resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos através do software 

TerraView 4.2.2.  

Para o processamento de dados espaciais, utilizou-se o Google Earth versão cliente, 

para a obtenção de imagens de alta resolução espacial.  

RESULTADOS  

Um total de 34 coleções hídricas foram georreferenciadas, contemplando rio, valas, 

lagoa, várzea, córregos, poço, tanques e açude (Fig. 1). Destas, 18 (53%) apresentaram 

moluscos límnicos (Fig 2), sendo o rio São Francisco a coleção hídrica que mais 

encontrou criadouros (Fig. 1). 



49 
 

 

 

Fig.1: Área de estudo com a distribuição das coleções hídricas. 

 

Fig.2: Distribuição das coleções hídricas com presença de moluscos na área pesquisada. 

Foram coletados 5196 moluscos, 4747 (91%) eram gastrópodes e 449 (9%) 

bivalves. Conforme tabela 1 , os moluscos foram distribuídos em 6 famílias, 1 subfamília 

e 11 espécies: Asolene meta (Ihering, 1915) e Pomacea lineata (Spix in Wagner, 1827) 
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(Família Ampullariidae); Corbicula fluminea (Müller, 1774) e Corbicula largillierti 

(Philippi, 1844) (Família Corbiculidae); Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (Família 

Mytilidae); Physa acuta Draparnaud, 1805 (Família Physidae); Ancylidae, Biomphalaria 

straminea (d'Orbigny, 1835), Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839), Drepanotrema 

depressissimum (Moricand, 1839) e Drepanotrema cimex (Moricand, 1839) (Família 

Planorbidae) e Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (Família Thiariidae) (Tab. 1).  
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Tab. 1: Quantitativo de bivalves e gastrópodes de água doce por coleções hídricas encontrados entre o período de mar/2016 a nov/2017. 
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S 10° 01.436’    W 036° 57.530’ Açude Duó 1             1   96       

S 10° 01.445’    W 036° 57.536’ Açude Duó 2         32    

S 10° 04.861’    W 037° 03.277’ Açude N. Srª de Lourdes            44    

S 10° 01.625’    W 036° 57.480’ Córrego rio São Francisco/ Coité 18 2  2 2  10     65 

S 10° 01.674’    W 036°57.690’ Córrego de Everaldo 1       41      

S 10° 01.693’    W 036°57.695’ Córrego de Everaldo 2       29     59 

S 10° 01.716’    W 036°57.703’ Córrego de Everaldo 3       38     25 

S 10° 01.817’    W 036° 57.654’ Lagoa de Everaldo     2  168 2  1  61 

S 10° 01.466’    W 036° 57.610’ Lagoa de Nininho       5      

S 10° 01.350’    W 036° 57.743’ Poço da várzea Escurial 36            

S 10° 01.780’    W 036° 57.490’ Rio São Francisco 135 26 4 95 165 1 418 3 4 2 130 2065 

S 10° 01.682’    W 036° 58.185’ Tanque Alvaci       35  20    

S 10° 01.650’    W 036°57.708’ Tanque de Everaldo       137  1   281 

S 10° 01.542’    W 036° 57.637’ Tanque de Nininho       5      

S 10° 01.482’    W 036° 57.622’ Tanque viveiro de camarões        3     

S 10° 04.541’   W 037° 03.657’ Tanque de Salvador       124     482 
S 10° 01.263’   W 036° 57.799’ Vala prox. a várzea Escurial       101      

S 10° 01.317’   W 036° 57.709’ Várzea Escurial 2           152         66 
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Ao relacionar os períodos climáticos com as coletas de moluscos, o período 

chuvoso apresentou o maior número de exemplares com 3333 (64%), seguido dos 

períodos pós-chuvoso com 1568 (30%) e seco com 295 (6%).  Ainda no período chuvoso, 

abril/2017 foi o mês que se destacou com 1333 táxons, e as espécies de Biomphalaria 

straminea também foram representativas com 315 espécimes (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Quantitativo de moluscos e espécie Biomphalaria straminea coletadas 

mensalmente no período de março/2016 a novembro/2017 em relação à pluviometria e 

temperatura para o município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe, Brasil. 

 No geral, entre as espécies encontradas, 2 são de importância médico-veterinária 

(Biomphalaria straminea e Melanoides tuberculata) e 4 exóticas e invasoras (Corbicula 

fluminea, Corbicula largillierti, Limnoperma fortunei e M. tuberculata) (Fig.4) 
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Fig 4. Localização das espécies de importância médico-veterinária e das espécies exóticas 

invasoras no rio São Francisco, município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe, Brasil. 

De 1473 caramujos analisados quanto aos trematódeos, 5 (0,33%) apresentaram-se 

positivos, 1/316 B. straminea examinados apresentou-se Vivax cercaria e 4/808 M. 

tuberculata emergiram outros tipos cercarianos: dois Pleurolophocercous cercaria e dois 

Virgulate cercaria (Fig. 5). Todos os moluscos infectados foram capturados no rio São 

Francisco, em pontos geográficos diferentes como mostra a Fig.5.   
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Fig. 5. Distribuição dos trematódeos associados aos gastrópodes límnicos no rio São 

Francisco, município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe, Brasil. 

Entre os trematódeos observados, Vivax cercaria e Virgulate cercaria emergiram à 

noite, Pleurolophocercous cercaria emergiu tanto à noite quanto à fotoestimulação.  

DISCUSSÃO  

 Neste estudo identificamos a malacofauna límnica, a sua distribuição, além de 

evidenciar os componentes que conduzem à transmissão de parasitoses, a exemplo da 

esquistossomose no município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. O rio São 

Francisco foi a coleção hídrica que apresentou maior biodiversidade e quantidade de 

moluscos. Isso pode ser explicado pelos inúmeros impactos antropogênicos que o rio vem 

sofrendo nos últimos tempo, como o lançamento de dejetos orgânicos e desertificação de 

matas ciliares das suas margens, sem falar que esse corpo hídrico é explorado para o 

abastecimento humano, criação de animais, serviços domésticos, pesca e lazer. Miranda 

et al. (2016) corroboraram que os locais mais impactados pela ação humana tende a 

apresentar um maior número e diversidade de moluscos. Além disso, existem 
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características peculiares como tipo de substrato, nível de água, ambiente heterogêneo, 

com vegetação enraizada ou flutuante mais próxima das margens que associam a 

prevalência de moluscos em um corpo hídricos (Drügg-Hahn et al. 2007, Maltchik et al. 

2010), características estas também presentes no rio São Francisco. 

No tocante à imagem de satélite da área de estudo, sua visualização proporcionou 

uma possibilidade ímpar de se analisar a distribuição espacial das coleções hídricas com 

a presença de moluscos, principalmente em relação à biodiversidade de espécies 

encontradas. Portanto, os mapas temáticos obtidos não apresentam a densidade dos 

moluscos identificados nas coleções hídricas, entretanto foram suficientes para 

demonstrar a distribuição das espécies no município de Nossa Senhora de Lourdes, 

Sergipe, especialmente ao longo do rio São Francisco.  

Dos moluscos identificados, a predominância de gastrópode nas coleções hídricas 

se explica pela preferência de ocorrerem em corpos hídricos de natureza lêntica e lótica, 

além disso, eles são tolerantes a escassez de oxigênio e as variações extremas de 

temperatura, ao contrário dos bivalves, que são animais filtradores, dependem da água 

oxigenada para sobreviverem (Drügg-Hahn et al. 2007; Kotzian & Amaral 2013; Mansur 

et al. 2016).  

Dos gastrópodes e bivalves encontrados, seis táxons passaram a ser descritos pela 

primeira vez para o estado de Sergipe: Ancylidae, Drepanotrema depressissimum, D. 

cimex, D. lucidum, Physa acuta e Corbicula largillierti. Silva (2010) já havia registrado 

para o município em questão a espécie Biomphalaria straminea e três gêneros de 

moluscos límnicos: Physa spp., Pomacea spp. e Drepanotrema spp. 

Exemplares de Ancylidae são de pequeno porte, encontrados em ambientes 

lênticos, de águas rasas, recobertos por areias, algas, dificultando a sua visualização 
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(Fernandez 2014; Santos 2003), possíveis motivos de capturar apenas um exemplar neste 

estudo. Pesquisas recentes consideram os integrantes da Ancylidae como subfamília de 

Planorbidae (Ovando et al. 2014). 

D. depressissimum e D. cimex são espécies nativas; D. lucidum é uma espécie 

exótica (Paraense 1975). Os moluscos do gênero Drepanotrema são raspadores, foram 

encontrados em água aparentemente poluída no rio São Francisco, Açude N. Srª de 

Lourdes, tanque de Alvaci e entre outros corpos hídricos. Eles ocorrem em ambientes 

aquáticos lênticos e lóticos, geralmente sobre macrófitas, algumas espécies são capazes 

de tolerar ambientes anóxicos e períodos de seca (Kotzian & Amaral 2013; Pereira et al. 

2011).  Physa acuta é uma espécie herbívora, exótica francesa, diversos espécimes foram 

encontrados no rio São Francisco em locais de água de curso lento, visivelmente poluída, 

e devido a sua resistência a esse tipo de ambiente são considerados bioindicadores 

(Pereira et al. 2011). Este molusco límnico tem evidencias experimentais de ser 

hospedeiro intermediário de Fasciola hepática (Barros et al., 2002) e Echinostoma spp. 

(Morales et al., 1987).  

 C. fluminea, C. largillierti e M. tuberculata são espécies exóticas e invasoras, 

provocam alterações ao ecossistema e à biota límnica, principalmente à população de 

moluscos nativos naturais, além de causar problemas econômicos como a obstrução de 

bomba de água, problemas de funcionamento de usinas hidrelétricas (Mansur et al. 2016; 

Santos et al. 2016). Ainda retratando sobre bioinvasores, no rio São Francisco foram 

encontrados quatro indivíduos de Limnoperma fortunei, em pontos geográficos 

diferentes, mostrando uma possível invasão progressiva deste bivalve.  

 C. fluminea foi registrado pela primeira vez para o estado de Sergipe na região 

da Hidrelétrica de Xingó, rio São Francisco (Santana et al., 2013). Neste trabalho, foram 
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encontrados 191(3,67%) C. fluminea, além desta espécie foram capturados 28 (0,53%) 

exemplares de Corbicula largillierti (Fig. 4), quantidade pequena se comparando com a 

primeira espécie citada. Callil & Mansur (2002) relataram que há competição entre C. 

largillierti e C. fluminea quando coabitam em um mesmo ambiente, ocorrendo a 

diminuição da primeira espécie. Levantamento malacológico recente realizado por 

Miyahira et al. (2017) no rio Guandu, Rio de Janeiro, registrou três espécies invasoras: 

M. tuberculata, C. fluminea e C. largillierti, sendo as duas primeiras caracterizadas pela 

dominância e ampla distribuição nos locais de amostragens na região trabalhada. 

 Neste trabalho, M. tuberculata foi a espécie mais abundante com 3104 (59,73%) 

e distribuída em 8 das 18 coleções hídricas (Tab. 1), resultados semelhantes foram 

observados por Kotzian & Amaral (2013) no rio de Contas, localizado no estado da Bahia, 

entre março de 2011 a maio de 2012, em que este gastrópode se apresentou com (68,5%), 

ocorrendo em 90% das coletas de amostragens. Diversas são as características que 

contribuem para a sua bioinvasão: são partogênicos, vivíparos, reproduzem em alta 

densidade populacional, conseguem sobreviver em ambientes heterogêneos e adversos, 

tais como eutrofizados e com águas salobras (Santos et al. 2016; Souto et al. 2011).  

 A abundância de M. tuberculata para a área em estudo além de ser um problema 

ambiental, é um fator de risco epidemiológico, por ser uma espécie responsável pelo 

elevado índice de infecção e suscetível a maior diversidade de trematódeos, pois dois 

indivíduos liberaram Virgulate cercaria e dois Pleurolophocercous cercaria (Fig.5). O 

primeiro pertence ao grupo da xiphidiocercária, parasito de quirópteros, aves e anfíbios; 

e o segundo faz parte da Pleurolophocerca, parasito de sistema biliar e fígado de aves, 

répteis e mamíferos, inclusive o ser humano (Pinto & Melo 2013; Ohlweiler et al. 2013). 

Recentemente Ximenes et al. (2017) encontram em Ilha Grande, Rio de Janeiro, 
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pleurolophocercous detectados em M. tuberculata, identificados como Centrocestus 

formosanus (Nishigori, 1924).  

No que diz respeito a temperatura e a pluviometria (Fig. 3), os moluscos se tornaram 

mais evidentes nos meses de abril (29, 5°C;11,5 mm) e maio (26°C; 211,37 mm) /2017, 

respectivamente. Em meados de abril teve início o período chuvoso, ficando mais 

acentuado em maio, o que provavelmente favoreceu a proliferação dos moluscos pelas 

coleções hídricas da localidade. No geral, durante os períodos sazonais, as temperaturas 

variaram entre 24,5 a 33 ºC e a pluviometria de 0,25 a 211,37 mm, índices típicos da 

caatinga.  Kotzian & Amaral (2013) ao relacionar a diversidade de moluscos no rio de 

Contas localizado entre os domínios da caatinga e mata atlântica, perceberam a 

predominância de caramujos neste último bioma, por causa da precipitação ser superior 

em relação ao bioma caatinga. Estudo realizado em áreas semiáridas de Sergipe enfatiza 

que a chuva é um fator que influencia no ciclo de vida dos caramujos (Silva, 2010) 

Os resultados mostraram que houve a maior densidade de moluscos no período 

chuvoso, seguido de pós-chuvoso (Fig. 3). No período seco, foi encontrado menor 

quantidade de moluscos. Kretzschmar & Heckman (1995) reforçaram que na estiagem as 

populações de moluscos tendem a reduzir; embora, existam espécies de moluscos que 

possuem adaptações para sobreviverem às altas temperaturas, entre elas, o 

desenvolvimento de pulmões, de opérculo protetor e ovos calcificados que resultam em 

altas taxas reprodutivas, a exemplo dos caramujos do gênero Asolene sp. e Pomacea sp, 

pertencentes à família Ampullariidea.  

Asolene meta e Pomacea lineata estiveram presentes no rio São Francisco e no 

córrego do rio São Francisco; somente a segunda espécie foi encontrada na lagoa de 

Everaldo. Esses representantes da Ampullariidea estavam localizados em ambientes 
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visivelmente poluídos, aderidos à vegetação macrófitas. Eles estão entre os maiores 

gastrópodes límnicos (Kotzian & Amaral 2013; Miranda et al. 2016).  

Nossos achados demonstraram uma ampla distribuição de Biomphalaria sp., 

presente em 14 das 18 coleções hídricas, a única espécie identificada foi Biomphalaria 

straminea, depois do M. tuberculata foi o molusco mais abundante representado por 1264 

(24,32%) indivíduos (Tab. 1). Silva (2010) ao estudar a ocorrência de Biomphalaria sp. 

no sertão Sergipano, coletou 4.767 espécimes de B. straminea, encontrados em 27 dos 62 

reservatórios hídricos pesquisados, dentre eles a várzea do povoado Escurial. Recente 

pesquisa malacológica feita por Lima et al. (2018) nas áreas de foco da esquistossomose 

no estado de Sergipe, capturaram 43.546 caramujos, destes 18.056 (43,26%) no Leste e 

24.706 (56,74%) no Agreste do estado, região que mais se destacou no estudo. Os 

moluscos foram identificados em B. glabrata com 40.458 (97,81%) espécimes, B. 

straminea com 752 (1,82%) espécimes e B. tenagophila com 153 (0,37%) espécimes.   

Quanto ao período sazonal, B. straminea ficou evidente no pós-chuva (Fig. 3), no 

mês de outubro (2017), decorrente das águas que transbordaram na estação chuvosa, 

formaram criadouros secundários, ao alagar ruas, terrenos vazios, porções estas 

suficientes para que os caramujos se reproduzam e proliferem no ambiente (Barbosa et 

al. 2000; Barbosa et al. 2017).  

Na estação seca foram encontrados exemplares dessa espécie suportando até 33°C 

(Fig. 3), eles possuem alta resistência à dessecação, passam pelos processos de estivação 

e encistamento (Silva-Filho 2004; Teles & Carvalho, 2008), sendo um dos fatores 

responsáveis pela sua ampliação no Nordeste brasileiro (Fernandez et al. 2014). Dados 

como esse é motivo de preocupação, pois no verão o rio são Francisco é atraente pelo 

fluxo turístico.  
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Nenhuma cercária de S. mansoni emergiu de B. straminea. Apesar desse 

planorbídeo apresentar as menores taxas de infecção natural por S. mansoni (Brasil, 

2008), a sua ocorrência e a maneira como está distribuída espacialmente pela região, 

principalmente nas coleções hídricas peridomiciliares, não deve ser ignorada.  Associado 

a esse importante fator, a deficiência de saneamento básico e baixo nível socioeconômico, 

características essas presentes na área em estudo, são condições necessárias para a 

transmissão de esquistossomose. Deslande (1951) ressalva a possibilidade quando os 

caramujos do gênero Biomphalaria sp. estejam infectados e são analisados por meio da 

técnica laboratorial de fotoestimulação apresentam resistência de liberar cercárias. 

No entanto, B. straminea liberou Vivax cercaria, parasito intestinal de aves e 

mamíferos, (Pinto & Melo 2013). Miyahira et al. (2017) registraram a liberação desse 

tipo cercariano em um exemplar de molusco da espécie Gundlachia ticaga, capturado no 

rio Guandu, Rio de Janeiro. 

Neste estudo, foram registrados diversos táxons de moluscos, a maioria exóticos. 

Além disso, houve o estabelecimento de espécies de importância médica, B. straminea e 

M. tuberculata, as quais emergiram trematódeos. Sendo assim, foi possível associar a 

distribuição espacial desses moluscos límnicos com a liberação das larvas, cujas foram 

consideradas os primeiros registros para o estado de Sergipe, porém a ocorrência ficou 

restrita à principal coleção hídrica, o rio São Francisco (Fig. 5).  

Aliado ao desconhecimento dos problemas que podem ser provocados pelas 

espécies exóticas e bioinvasoras, junto com as possíveis doenças que os moluscos são 

hospedeiros intermediários e o estreito contato da população com os corpos hídricos, 

demonstram necessidade de investimentos em estudos malacológicos, monitoramento e 

de práticas de educação em saúde, que visem como ferramenta de prevenção à 
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esquistossomose e as outras helmintoses de veiculação hídrica. Este inventário traz 

contribuição para o conhecimento da biodiversidade e distribuição de moluscos límnicos, 

além de servir como apoio as ações de controle e vigilância epidemiológica do estado de 

Sergipe.   
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Abstract. Limnoperna fortunei (Dunker, 1957), often called as Golden Mussel, representative of Mytilidae 

family, it is a species of Asiatic origin. It was introduced in South America, in 1991, across of Prata River 

and in Brazil through the southern region of the country in 1998. When performing a malacological survey 

from 2016/March to 2017/November, four mussel individuals were found for the first time in the Rio São 

Francisco Basin, located in Sergipe State. Possibly the invasion of these species in this area occurred from 

the year 2015 in the Sobradinho reservoir and in the north axis of the Transposition project of the San 

Francisco river. Due to its bio-invasion capacity and the fact that it causes serious ecological and economic 

impacts, the expansion of L. fortunei in Sergipe is extremely worrying both for its interference in local 

water systems and for the poor knowledge of the malacofauna in the region, which can to have reduced of 

biodiversity even before it is known. 

Key-Words: Golden Mussel, macology, invasion, São Francisco River, Sergipe 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), conhecido popularmente como mexilhão-

dourado, nome atribuído pela sua cor, é um bivalve pequeno, representante da família 

Mytilidae, com concha em formato mitiloide (Santos et al., 2012, p. 25-26). É uma 

espécie do sudeste asiático, foi detectado na América do Sul em 1991, rio da Prata, e no 

Brasil em 1998, nos estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul (Mansur et al., 

2016, p.163-165). Segundo o Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de 

Hidrelética- CBEIH (2015) há relatos da sua presença em dois estados do Nordeste (Bahia 

e Pernambuco). 

No Brasil, a sua introdução provavelmente se deu por meio da água de lastro 

contaminada com larvas. Embora existam outros meios de dispersão como a água de 

navios de cabotagem; água doce dentro de cisternas, nos motores e cascos de 

embarcações; redes e isca para pesca retirada de mananciais hídricos contaminados e 

peixes malacófagos. Percebe-se que a maioria da dispersão do mexilhão é realizada por 

atividades humanas (Mansur et al., 2016, p.164-165). 

 O mexilhão-dourado vive nos mais variados ambientes de água doce, lagos, rios e 

regiões estuarinas com baixa salinidade, é um animal filtrador ativo, modo de vida 

gregário, formando incrustações sobre substratos duros, onde se fixa com auxílio de fios 

de bisso, seja em: pedras, paus, embarcações, no interior dos motores, dos encanamentos, 

das bombas, nos lemes e hélices. Por ser moluscos incrustantes, já foram encontrados 
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aderidos a região posterior de espécies nativas, bivalves, gastrópodes, crustáceos, uma 

das principais causas de redução de alguns integrantes da biodiversidade límnicas, 

característica marcante de uma espécie exótica invasora (Mansur et al., 2016, p.160). 

Considera-se uma espécie exótica invasora quando um organismo passa a está 

presente num ambiente que não é de sua origem, que se instala, reproduz, causando uma 

série de problemas ambientais, nos seres vivos e seres humanos. Em outras palavras, o 

organismo transforma-se em vetores de modificação de tais meios, tonando-se 

abundantes, com elevado aumento populacional, ao ponto de representarem uma ameaça 

à diversidade biológica nativa, com a capacidade de proliferar em ambientes com 

características distintas, a tolerar uma grande diversidade de condições ambientais, com 

a ausência de predadores naturais e uma alta capacidade de explorar diferentes fontes de 

alimentação (Júnior & Oliveira, 2016, p.172). 

De todas as características assinaladas acima L. fortunei as contém, trazem impactos 

negativos ecológicos, culturais e econômicos. Esses impactos podem ser de escala branda 

a transformadora ou devastadora, muitas vezes irreversíveis (Júnior & Oliveira, 2016, 

p.173; Mansur et al., 2016, p.128).  

Impactos ecológicos caracterizam pela provocação de mudanças drásticas a biota 

límnica, causa diminuição na população de moluscos nativos bentônicos e altera a 

estrutura física do ecossistema. Os impactos culturais são compreendidos pelo 

desaparecimento de determinada espécie nativa que fazia parte dos usos e costume de 

uma comunidade. Os impactos econômicos, por sua vez, são identificados a partir do 

entupimento em sistemas de coleta e bombeamento de água, e pelo má funcionamento de 

usinas hidroelétricas devido à alta densidade do bioinvasor no gerador de energia (Júnior 

& Oliveira, 2016, p.173; Santos et al., 2012, p.27-28). 

Diante do conhecimento sobre os problemas causados pelo mexilhão-dourado 

conforme sua característica bioinvasora, várias ações foram implementadas pelo Governo 

Federal junto ao Ministério do Meio Ambiente, uma delas através da Portaria nº 494, de 

22 de dezembro de 2003, criou a Força Tarefa Nacional para Controle do Mexilhão 

Dourado –FTN, composto por 14 órgãos e a sociedade civil, com a finalidade principal 

de impedir o seu avanço e a sua concentração no Brasil (Júnior & Oliveira, 2016, p.174-

175). A outra foi o Plano Plurianual (PPA 2016-2019), com a meta de comandar essa 

espécie, que visa contemplar a revisão, atualização para o controle de introdução e 

reintrodução da mesma, bem como programar planos de prevenção, detecção precoce, 

erradicação e monitoramento desse bioinvasor (MMA, 2017, p.2). 

Nesse contexto, o presente trabalho buscou registrar a primeira ocorrência do 

Limnoperna fortunei em Sergipe. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo  

O município de Nossa Senhora de Lourdes está localizado na região norte do estado 

de Sergipe. Apresenta limites ao norte com o rio São Francisco e estado de Alagoas, ao 

oeste com Gararu, e ao sul estão Itabi e Canhoba (Figura 1). Este município tem 

aproximadamente 152 km de distância de Aracaju pelas rodovias BR-235, BR-101 e SE- 

200, com uma área territorial de 81,061 km² (Bomfim et al., 2002 p.2).Parte da região em 

estudo é banhada pelo rio São Francisco, bem como é formada por uma variedade de 

lagoas, tanques e açudes com presença de moluscos, as quais são utilizadas para as 
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atividades diárias, como uso doméstico, pesca e criação animal, sem falar que o rio é 

cenário de fluxo turístico, atraído pelas atividades de lazer, recreação. 

 

FIGURA 1. Área de estudo: Município de Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. 

 
2.2 Coleta de moluscos  

Foram realizadas doze coletas de moluscos límnicos que aconteceram em três 

períodos, buscando contemplar as diferenças sazonais – período seco (março, abril, 

outubro, novembro de 2016 e março de 2017), período chuvoso (abril a julho de 2017) e 

período pós-chuvoso (setembro a novembro de 2017). 

Os moluscos foram coletados de maneira manual, com auxílio de pinças e conchas 

de captura. A técnica de coleta consistiu em raspar a concha de captura na vegetação 

submersa e no fundo dos criadouros, e levá-la a superfície, sendo feita a varredura do 

fundo dos reservatórios hídricos e percorrida a maior área possível. Os moluscos foram 

colocados em sacos plásticos com um pouco de água do próprio biótopo, etiquetados com 

dados referentes à área de coleta e preenchida uma ficha da localidade, constando a 

localização com seu ponto de referência. Em seguida foram encaminhados ao Laboratório 

de Entomologia e Parasitologia Tropical - LEPaT da Universidade Federal de Sergipe, 

São Cristóvão-SE, afim de identificação segundo o método conquiliológico e consultas 

de referências: Simone (2006) e Pereira et al. (2012) (Brasil, 2008, p.43-49). 

2.3 Geoprocessamento  

Para a localização espacial das espécies de Limnoperma fortunei foi utilizado o 

método absoluto com posicionamento instantâneo de um ponto, que fornece as 

coordenadas de um lugar na Terra, com auxílio de um receptor GPS (Global Position 

System), marca Garmin, cuja captura de coordenadas foi realizada em sistema de projeção 

UTM (Universal Transversa de Mercator) e de referência elipsoidal SAD 69. A 

disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta com base 
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nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que são ferramentas importantes, visto 

que integram os mais distintos tipos de dados e informações à sua localização geográfica 

(Latitude, Longitude e Altitude). Os dados do GPS foram transferidos para o computador 

através do software GPS Track Maker Pro (Versão 13.9). Foi utilizada nas construções 

dos mapas a base cartográfica do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE. Os 

resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos através do software 

TerraView 4.2.2. 

 

3.RESULTADOS 

 

Pela primeira vez em Sergipe, foram encontrados 4 indivíduos L. fortunei em locais 

diferentes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no povoado Escurial, município 

de Nossa Senhora de Lourdes, com mostra o mapa temático abaixo (Figura 2). 

 

FIGURA 2. Pontos de ocorrência do Limnoperma fortunei na Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, Sergipe. 

 
 

De acordo com os períodos de coletas, os registros ocorreram: (seco:11 de outubro 

2016 – 1 espécime), (chuvoso: 28 de junho 2017 – 1 espécime) e (pós-chuvoso: 21 de 

setembro de 2017- 2 espécies). O mexilhão coletado no período seco estava incrustado a 

pedaços de rochas e um exemplar de Corbicula sp., o do período chuvoso possuía preso 

ao seu bisso um exemplar jovem de Pomacea sp. (Perry, 1810) e dois exemplares de 

Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (Figura 3 A-B).  
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FIGURA 3. Indivíduos Limnoperma fortunei coletados na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, em Sergipe. 

 
A: indivíduo coletado no período seco, incrustado a pedaços de rochas e um exemplar 

de bivalve. B: indivíduo coletado no período chuvoso, preso ao seu bisso exemplares de 

gastrópodes. 

 

4. DISCUSSÃO  

 

Há um grande número de ocorrência do Limnoperma fortunei nos estados do Sul e 

Sudeste do Brasil, alguns relatos no Centro-Oeste e apenas dois no Nordeste (Bahia e 

Pernambuco) (MMA, 2017, p.25-26). No entanto estudos genéticos se fazem necessários 

para confirmar este padrão de bioinvasão, uma vez que há relatos das populações 

ocorrentes no Brasil tenham origens diferentes e tais registros encontram-se a jusante 

desta ocorrência. 

Com um levantamento malacológico realizado neste estudo, no Baixo São 

Francisco, em Sergipe, foram encontradas pela primeira vez, espécies de L. fortunei que 

provavelmente teve como meio de dispersão vetorial a própria ação humana, através da 

implementação de projeto de transposição Rio Tocantins-Rio São Francisco (MMA, 

2017, p.38-39). A partir do ano 2015, populações desses bivalves têm sido registradas no 

reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho- BA, e no eixo norte do empreendimento 

de transposição do rio São Francisco (CBEIH, 2015). Levando em consideração essa 

transposição, possíveis explicações são capazes de descrever a chegada do mexilhão em 

Sergipe, uma delas é o transporte das suas larvas a favor da correnteza jusante dos rios; e 

a outra, quando em fase adulta, eles podem ter sido trazidos à montante dos rios ou por 

hidrovias, fixo nas embarcações (Mansur et al., 2016, p.163). 

O rio São Francisco deságua entre o Centro-Sul ao Nordeste do país, L. fortunei 

podem invadir outras usinas da sua bacia, inclusive a localizada em Xingó, 

principalmente pela proximidade desta ocorrência no estado de Sergipe. Barbosa et al. 

(2016, p.5) reforçam a dizer que, a infestação desse bivalve nas bacias do Nordeste 

brasileiro é uma questão de tempo, e muitos reservatórios estão em risco. Dados de sua 

ocorrência pela facilidade de dispersão em bacias hidrográficas alertam sobre os impactos 

associados à geração de energia por hidrelétricas. 

A dispersão do mexilhão-dourado relaciona com diversos vetores, naturais e 

produzidos pela ação humana, que associam as atividades econômicas, usos da água, 

arranjos sociais, práticas e hábitos locais, resultando diferentes rotas ou corredores de 

invasão, os quais provocam inúmeros riscos a uma bacia hidrográfica, principalmente a 

do rio São Francisco. Por isso, torna-se fundamental o entendimento destes vetores para 
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o estabelecimento de medidas preventivas contra o bivalve invasor (MMA, 2017, p.35-

39). 

Os indivíduos capturados nesta pesquisa representaram tamanhos desde juvenil até 

adulto, evidenciando a existência de populações já estabelecidas no rio São Francisco, em 

Sergipe, o que se torna preocupante, uma vez que há risco de impactos. 

 Ao modo que foram encontrados: um mexilhão aglomerado com três exemplares 

de gastrópodes, e outro com um exemplar de bivalve. Para Santos et al. (2012, p. 27), 

quando o mexilhão fica aglomerado em gastrópodes pode impedir o fechamento do 

opérculo, tornando o molusco vulnerável à predação; e quando ele fixa nos bivalves, 

impede o movimento das valvas, dificulta os processos de inalação, filtração, excreção e 

locomoção, levando à morte, fenômeno caracterizado como impacto ecológico, trazendo 

sérias consequências como, a extinção das espécies, alteração na cadeia alimentar (Silva 

et al., 2016, p. 39; Júnior & Oliveira, 2016, p.174). Além disso, estudos têm demonstrado 

que o mexilhão-dourado prejudica outras espécies de moluscos em seu ciclo de vida 

(alimentação, crescimento, reprodução e locomoção) e, inversamente, se beneficia 

(locomoção e disseminação populacional) quando estes moluscos são carreados pela 

corrente d’água. 

Em relação ao mexilhão incrustado em pedaços de rochas Santos et al. (2012, p. 

28) relatam que quando essa espécie de bivalve se encontra em grande quantidade e se 

incrusta sobre rocha(concreto), madeira ou ferro, pode fechar toda a superfície criando 

um ambiente anóxico sob a camada do material, tornando o ambiente propício às bactérias 

anaeróbicas que produzem ácido sulfúrico durante seu metabolismo, por essa substancia 

ser acida e bastante corrosiva, chega a acelerar o apodrecimento e a corrosão do material 

fixado. 

Além dos impactos ecológicos mencionados acima, o mexilhão também pode 

provocar problemas sócio-econômico, pois devido ao alto poder reprodutivo e a falta de 

inimigos naturais (predadores, parasitos ou mesmo variações ambientais capazes de 

reduzir seu crescimento populacional), ocasionam aglomerações incrustantes que 

entopem bomba de água, prejuízos à pesca devido ao rompimento de redes, afundamento 

de tanques-rede e a navegação por fixar nas embarcações. Todos esses impactos 

abordados caracterizam como uma grande ameaça aos ecossistemas límnicos brasileiros 

(Mansur et al., 2016, p.167; Silva et al., 2016, p. 39). 

Ainda corroborando com o Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de 

Hidrelétricas (2015), a presença de população de mexilhão no Velho Chico pode 

desencadear florações de cianobactérias, dificuldades na captação de água em pequenas 

comunidades, principalmente quando for usada para irrigação devido às aglomerações de 

seus exemplares que poderão obstruir as tubulações. Para uma área que é inserida no 

bioma caatinga, caracterizada pela falta de água, estes problemas terão ainda um peso 

maior. 

Diante de indício do mexilhão-dourado no rio São Francisco, em Sergipe, é 

importante trabalhar com a prevenção por toda sua bacia hidrográfica, caracterizada pela 

avaliação de risco, detecção precoce e educação pública. A prevenção além de ser baixo 

custo, é eficaz e deve ser o primeiro objetivo ao combate desse invasor (Borges. 2014, p. 

17). 

Silva et al. (2016, 41-42) abordam em seu estudo várias estratégias para o controle 

populacional do mexilhão, uma delas é desenvolvida pelo próprio CBEIH, denominada 

Detecção Rápida e Resposta Imediata (DRRI), consiste na realização de coletas em 
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trechos estratégicos de água e sedimento para análises químicas e biológicas, afim de 

detectar e quantificar larvas. Esse método ainda inclui a técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR). Em seguida esses dados são inseridos em um sistema online de 

informação que indicam os locais onde foram notificadas a bioinvasão.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Neste estudo passou a ser registrado pela primeira vez espécies Limnoperma 

fortunei no estado de Sergipe, encontradas no rio São Francisco, no povoado Escurial, 

município de Nossa Senhora de Lourdes. A expansão de L. fortunei em Sergipe é 

extremamente preocupante, tanto pela sua interferência nos sistemas hídricos locais 

quanto pelo pouco conhecimento da malacofauna na região, a qual pode ter sua 

biodiversidade reduzida, mesmo antes de ser conhecida. 

Assim, torna-se necessário à implantação de incentivos à pesquisa e a fiscalização 

rigorosa dos órgãos competentes para produção de políticas públicas ambientais 

adequadas que formem meios que possam intervir à base de ações de prevenção, 

monitoramento e controle da ocorrência do mexilhão-dourado, não só na área em questão, 

como também em toda Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 
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APÊNDICE B 

Resumo apresentado no 15º Simpósio Internacional de Esquistossomose, 1 a 3 de 

agosto, 2018. 

 

Parasitological analysis of Biomphalaria straminea (Mollusca: Pulmonata: 

Planorbidae) from a semi-arid area of Sergipe, Northeast, Brazil 

Ítalo Fernando Lisboa de Melo, Karina Conceição Gomes Machado de Araújo, Kirlly 

Bezerra da Silveira, Silvana Carvalho Thiengo, Mônica Ammon Fernandez, Tarcisio 

Gois dos Santos, Luciene Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Parasitological analysis of Biomphalaria straminea (Mollusca: Pulmonata: 

Planorbidae) from a semi-arid area of Sergipe, Northeast, Brazil 

Ítalo Fernando Lisboa de Meloa, Karina Conceição Gomes Machado de Araújoa, 

Kirlly Bezerra da Silveiraa, Silvana Carvalho Thiengob, Mônica Ammon 

Fernandezb, Tarcisio Gois dos Santosc e Luciene Barbosaa* 

aLaboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical,Universidade Federal de 

Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil; bLaboratório de Malacologia do Instituto 

Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.c Departamento de 

Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, Brasil. 

*lucienebarb@bol.com.br  

Introduction: Schistosomiasis remains a public health in Brazil, where three 

freshwater gastropods are the transmitters of Schistosoma mansoni:  

Biomphalaria glabrata, B. straminea and B. tenagophila. The first two species are 

responsible for transmitting the parasite in the northeast, the most prevalent 

region of Brazil. Sergipe is one of the states with the highest index of individuals 

infected with schistosomiasis. The aim of this study was to analyze the positivity 

of Biomphalaria straminea to S. mansoni and other cercaria types in a semi-arid 

area of Sergipe, Brazil. Methods: A malacological evaluation was carried out 

from March 2016 to November 2017 in Nossa Senhora de Lourdes municipality, 

Sergipe, Brazil (10° 04’ 46” S e 37° 03’25” W). The mollusks were collected and 

sent to the Laboratory of Entomology and Tropical Parasitology, Federal 

University of Sergipe, São Cristóvão, SE, Brazil; and to the Laboratory of 

Malacology of the Oswaldo Cruz Institute, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 

where they were processed for identification and for parasitological analyzes (by 

light and darkness exposure techniques). Results: From the 34 hydric collections 

analyzed, 12 (35%) had Biomphalaria spp. In all, 1264 mollusks of this genus 

were collected analyzed and identified as Biomphalaria straminea. No specimens 

released any S. mansoni larvae. A specimen of B. straminea collected from São 

Francisco river (10º 01’774’’ S and 036º 57’495’’ W), released Vivax cercaria 

when analyzed after darkness exposure. Conclusion: Although no positive 

snails to S. mansoni were found, epidemiological surveillance of snail vectors is 
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recommended in the region since there are reports of individuals who died with 

schistosomiasis in the community. 
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Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

The Memórias' content is freely accessible to readers and no publication fees are 

charged to authors. The Memorias do Instituto Oswaldo Cruz has decided to simplify 

the requirements regarding the format of submitted manuscripts. From now on, all 

manuscripts may be submitted in any text format as long as the common subdivision of 

scientific articles are followed, e.g. introduction, materials and methods, results, 

discussion and  references.  For Reviews, Perspectives and similar articles, authors may 

use the sections that best suit the structure and content of the proposed manuscript. All 

manuscripts should contain, besides the title and abstract, full details of authors and 

institutions, acknowledgements of any technical or financial assistance as well as state 

any conflicts of interest. This flexible text format will be used for the initial analysis and 

peer review. If the manuscript is accepted, authors will be requested to edit the text in 

accordance with the publication style of the Memorias." 

Upon acceptance, the manuscript should be arranged in the following format: 

The manuscript should be prepared using standard word processing software and should 

be printed (font size 12) double-spaced throughout the text, figure captions, and 

references (must be up to 30 references), with margins of at least 3 cm. The figures should 

come in the extension tiff, with a minimum resolution of 300 dpi. Tables and legends to 

figures must be submitted all together in a single file. Figures, must be uploaded 

separately as supplementary file. 

Running title: not required 

Title: with up to 250 characters 

Author's names: without titles or graduations 

Institutional affiliations: full address of the corresponding author only 

Abstracts: Provide an abstract of between 250- 300 words (100 words in case of short 

communications, technical notes, genome announcements or reviews). Abstracts of 

original articles should be structured into 5 sections as follows: BACKGROUND, 

OBJECTIVES, METHODS, FINDINGS and MAIN CONCLUSIONS, each section 

addressing respectively the problem, the aim of the study, the main methodological 

approach, the most important findings and the conclusions of the study. 

Key words: 3-6 items must be provided. Terms from the Medical Subject Headings 

(Mesh) list of Index Medicus should be used. 

Sponsorships: indicating the sources of financial support and change of address. 

Introduction: should set the purpose of the study, give a brief summary (not a review) 

of previous relevant works, and state what new advance has been made in the 

investigation. It should not include data or conclusions from the work being reported. 

Materials and Methods: should briefly give clear and sufficient information to permit 

the study to be repeated by others. Standard techniques need only be referenced. 
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Ethics: when reporting experiments on human subjects, indicate whether the procedures 

followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on 

human experimentation (institutional or regional) and with the Helsinki Declaration of 

1975, as revised in 1983. When reporting experiments on animals, indicate whether the 

institution's or a national research council's guide for, or any national law on the care and 

use of laboratory animals was followed. 

Results: should be a concise account of the new information discovered, with the least 

personal judgement. Do not repeat in text all the data in the tables and illustrations. 

In case of describing New Species, should follow: 

Name of the new species, authors (when it is the case), sp. nov., (Figs x-y) 

[Ex: An. (Nyssorhynchus) atacamensis González and Sallum, sp. nov. (Figs 1-4)] 

Previous reference to the new species (when it is the case) 

[Ex: An. pictipennis of Rueda et al. (2008): 448.] 

Diagnosis (or Description; all stages are described); 

Type host (when it is the case); 

Site of Infection (when it is the case); 

Type-locality; 

Type data and depository; 

Other material examined (when it is the case); 

Distribution; 

Host-parasite data (such prevalence and other important data, when it is the same case); 

Bionomics; 

Etymology; 

Taxonomic discussion (or simply DISCUSSION as internal title). 

Discussion: should be limited to the significance of the new information and relate the 

new findings to existing knowledge. Only unavoidable citations should be included. 

Acknowledgements: should be short and concise, and restricted to those absolutely 

necessary. 

Author's contribution: state each author's contribution to the work. 

REFERENCES 

Must be accurate. Only citations that appear in the text should be referenced. Unpublished 

papers, unless accepted for publication, should not be cited. Work accepted for 

publication should be referred to as "in press" and a letter of acceptance of the journal 

must be provided. Unpublished data should only be cited in the text as "unpublished 

observations", and a letter of permission from the author must be provided. The references 

at the end of the paper should be listed in numerical order, and in the same order in which 

they are cited in text. CLICK HERE [+] 

http://memorias.ioc.fiocruz.br/instructions-to-authors#jeAcc-1
http://memorias.ioc.fiocruz.br/instructions-to-authors#jeAcc-1
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http://memorias.ioc.fiocruz.br/instructions-to-authors#jeAcc-1
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FIGURES AND TABLES MUST BE UNDERSTANDABLE WITHOUT 

REFERENCE TO THE TEXT 

Figures: presented in tiff format with a minimum of 300 dpi and photographs must be 

sharply focused, well contrasted, and if mounted onto a plate, the figures should be 

numbered consecutively with Arabic numbers. Magnification must be indicated by a line 

or bar in the figure, and referenced, if necessary in the caption (e.g., bar = 1 mm). Plates 

and line figures should either fit one column (8 cm) or the full width (16.5 cm) of the 

page and should be shorter than the page length to allow inclusion of the legend. Letters 

and numbers on figures should be of a legible size upon reduction or printing. A colour 

photograph illustrates the cover of each issue of the Journal and authors are invited to 

submit illustrations with legends from their manuscript for consideration for the cover. 

Tables: should supplement, not duplicate, the text and should be numbered with Roman 

numerals. A short descriptive title should appear above each table, with any explanations 

or footnotes (identified with a, b, c, etc.) below. 

Review: Papers in “review” format are accepted only by means of invitations made by 

the editor or associated editors. 

Technical Notes: Technical Notes should communicate rapidly single novel techniques 

or original technical advances. The entire note should occupy no more than three printed 

pages including figures and/or tables (it means around 10 double-spaced typed Word file 

maximum). The text must not be not divided into sections. Therefore, the state of art must 

be very briefly presented; results must be rapidly presented and discussed at a time. 

Complementary tables and figures may be published as supplementary data. References 

must be limited to few essential ones and cited at the end of the note, using the same 

format as in full papers. A brief summary and three key words must be provided. 

Short communications: should communicate rapidly single results or techniques. They 

should occupy no more than three printed pages including figures and/or tables. They 

should not contain excessive references. References should be cited at the end of the paper 

using the same format as in full papers. A brief summary and three key words must be 

provided. 

Genome Announcement and Highlights: this section is dedicated to publish new 

genome information from eukaryote parasites, virus, bacteria and their respective vectors. 

Authors who wants a fast peer review and publication cycle for their research results 

covering new genome sequences, re-sequencing and comparative genome analysis as 

well as the expression pattern of genomes are invited to submitted papers under the short 

communication format. 

Alternative format: manuscripts may be submitted following the "Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" produced by the 

International Committee of Medical Journal Editors also known as the Vancouver Style. 

In this case, authors should follow the guidelines in the fifth edition (Annals of Internal 

Medicine 1997; 126: 36-47, or at the website 

http://www.acponline.org/journals/resource/unifreqr/htm) and will be responsible for 

modifying the manuscript where it differs from the instructions given here, if the 

manuscript isaccepted for publication.  
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Authors should also follow the Uniform Requirements for any guidelines that are omitted 

in these Instructions. 

In case of clinical trials it’s mandatory to inform the registration number of the 

REBEC platform. 

A statement that the data/results of the manuscript are not plagiarism and have 

not been published elsewhere. 

ONCE A PAPER IS ACCEPTED FOR PUBLICATION, THE AUTHORS MUST 

PROVIDE: 

Page charges: there will be no page charges. 

Proofs: one set of page proofs will be supplied for the author to check for typesetting 

accuracy, to be returned by the stipulated date. No changes to the original manuscript 
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ANEXO B 

Carta de aceite do resumo publicado no simpósio no II Simpósio da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco: Desafios da Ciência para um Novo Velho Chico, 3 a 6 de junho, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

ANEXO C 

Certificado do resumo publicado no simpósio no 15º Simpósio Internacional de 

Esquistossomose, 1 a 3 de agosto, 2018. 
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