
Rev. I¡tst. Med. trop. Sîto Pttulo
23(2):68-7 1, murço-abril, I98l

ESTUDO COMPARATIVO DA REPRODUçÃO EM QUATRO VARIEDADES

GENÉTICAS DE BIOMPHALARIA GLABRATA (SAY, 1818)

ll - Desenvolv¡mento ennbrionár¡o, eclosão e perdas de ovos e embriões

J¿ne Fària SCHERRER (1), Misuel ottt'"ïËlrlîaoìÏt"u""" CHQUILoFF (2) e.Iosé R¿belo dc

RES UMO

Completa-se o estudo da reproduçáo em quatro variedades de Biomphalaria
glabrafa, comparando-as quanto à duração do período embrionário e da fase de
eclosão, a viabilidade dos ovos no sétimo dia de desenvolvimento embrionário, ao
rendintento de eclosão, à eclodibilidade e às perdas de ovos e de embriões viáveis.
A duração média do perÍodo embrionário da variedade P (pigmentada) foi 9 5

dias; de A (albina),9,6; de PX (pigmentada xadrezada) e AX (albina xadrezada),
12,2. A fase de eclosão se estendeu por 14 dias em P e A, por 18 dias em PX e 19

dias em AX. A variedade P apresentou maior viabilidade ao sétimo dia de de-

senvolvimento embrionário (96%), seguindo-se A Q2%), AX (670/0) e PX (63%).
A variedade P registrou a melhor eclodibilidade (81%), seguindo-se A (?20lo), AX
G4%) e PX ß9%); as perdas de ovos foram 1.9, 28, 56 e 610/0, respectivamente nas
variedades P, A, AX e PX. O melhor rendimento de eclosão foi da variedade P
(840/o), seguindo-se Ã Q70/o), AX rc\%) e PX ß3s/o); as perdas de embriões viá-
veis alcançaram 16, 23, 35 e 37%, respectivamenl;e nas variedades F, A, AX e PX. A
variedade P revelou melhor eficiência reprodutiva do que a variedade A, pois as

suas taxas de viabilidade embrionária, eclodibiiidade e rendimento de eclosão
foram sempre superiores, apresentando, consequentemente, as menores taxas de
perdas de ovos e embriões. As variedades PX e AX formam um grupo de eficiên-
cia ínferior, mas AX sobrepujou iigeiramente PX.

cDU 616.995.122

O conhecimento minucioso da eficiência re-
produtiva de B. glabrata criada em laboratório
tem grande aplicação em trabalhos experimen-
tâi,s nas instituições dedicadas ao estudo cla es-
quistossomose. Na primeira parte da pesquisa
que ora se completa, a fecundidade de quatro
variedades da espécie foi enfocada sob os as-
pectos da capacidade de desova e de produçáo
de ovos e a produtividade (SCHERRER &.coL?z).
Esta segunda parte compreenderá o estudo da
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duração do período embrionário e da fase de
eclosão, da viabilidade dos ovos no sétimo dia
de desenvolvimento embrionário, da eclodibilida-
de, do rendimento de eclosão e das perdas de
ovos e de embriões viáveis.

MATERIAL E MÉTODOS

Os detalhes relativos a esse tópico constam
de publicaçáo anterior (SCHERREII &. col.zz).
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No tocante às variávei,s aqui estudadas, de_
ve-se esclarecer que a duração do período em.
brionário será descrila em termos de amplitude
total, média e moda; a duragão da fase de eclo.
são, em termos de amplitude d.e variação no
início e no término e época de maior freqüência
e respectiva porcenfagem. A viabilidade no séti-
mo dia de desenvolvimento embrionário, a eclo-
dibilidade e o rendimento de eclosão serão des-
critos, respectivamente, mediante as razões en-
tre embriões viáveis e número de ovos no início,
entre o número de eclosões e o de ovos no iní-
cio e entre o número de eclosões e o de em-
briões viáveis. As perdas de ovos e de embriões
viáveis foram determinadas, respectivamente,
pelas diferenças entre a eclodibilidade espera-
da e a observada e entre o rendimento de eclo-
são esperâdo e o observado.

RESTJLTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas I e II sumariam os resultados do
presente estudo.

Os valores contido,s na Tabela I revelam a
existência de muita semelhança entre as varie-
dades P e A e entre PX e AX, que assim for,
mam dois grupos distintos quanto à duração do
período embrionário e da fase de eclosão.

De acordo com a literatura especializada, B.
glabrata de diversas procedências e da me,sma
procedência, quando submetida a condições am-
bientes diferentes, mostra comportamento va-
riável no tocante à duração do período embrio-
nário e da fase de eclosão.

T.ABELA I
Duração do perÍodo embrionário e da fase de eclosão
(dias) (1) em quatro variedades genéticas de Biomphalaria

glabrafa

1',1\BEL.{ II
Viabilidade emt¡rionária (?.. dia), eclodibilidade, rend.imen.
l:o de eclosão e perdas de ovos e emllriões vi¿iveis em ter-
mos dè porcentagem, em quatro variedades genéticas de

Biomphalaria gla.brata

CâracterÍs¿icas

Viabilidade (?.o dia)
Eclodibilidade
Rendimento de eclosáo

Perdas:
(1) Ovos
(2) Embriões viáveis

Desenvolvimento mais rápido dos embriões
do que o registrado na presente pesquisa foi as_
sinalado por PENIDO & col. ls (1-10 dias),
REYrs (4-71 dias), pIMENTELIT (b-9 diasl.
STURR,OCK & STUR,ROCKzI (5 dias), R,IPSoMIg
(6-12 dias), PERLOWAGOF¿A 1ó (6-10 dias), AZE-
VEDO & col. 1 (6-14 dias) i BARRETO 3 (6-9 dias/,
RITCHIE þ çs1.20,2t (8-9 dias e T-14 dias),
BRUMPT4 (9 dias) e MAGALHÃES & col.r1 (9,
3 dias). MAGALHÃES & DE LUCCA 12 obtiveram
média semelhante à da variedade albina, 11,3
dias, sendo comparáveis aos das variedades pX
e AX os dados publicados por STURROCK 23,

PERLO\Ã/AGOFùA 16 e CO\VpER, s, respectivamen-
te L2-I7 dias, 14-18 dias e 21 dias. O mau d.esem-
penho das variedades PX e AX náo constitui
caso isolado, uma vez que LAGRANGE s e JAN-
SEN 7 mencionam desenvolvimento bem (nais
lento, ou seja, 30 e 35 dias, respectivamente.

A duração da fase de eclosão de p e A se
estendeu a 14 dias (do oitavo ao 21. dia após a
postura) e de PX e AX, a 19 dias (do 10.. ao 28...
dia depois da oviposição). Todos os Autores
consultados (PENIDO & col.rs, REY 18, PIMEN-
TEL 17, RIPSOM re, AZEVEDO & col. r, BARRE-
TO 3, PERLOWAGORA 16, RITCHIE 20,2r e STUR_
ROCK & STURROCKs) registram valores que
indicam uma duração bem menor para a fase
de eclosáo, a saber, de dois a 11 dias.

No referente à freqüência de eclosões, R,IT-
CÍIIE 2l descreve a existência de um "pico" do
nono ao 10" dia, enquanto no presente caso isso
se dêu do 10.' ao 11.' dia, nas variedades P e A,

9o 12.: ilq te.'dia, em Px e ÀX.

A viabilidade embrionária, o rendimento de
eclosão ê as perdas de embriões e de ovos (Ta.

69

Variedades

96 92 63 6?
81 72 39 44
84 77 63 65

19 28 61 56

16 23 37 35

Características

PX

PerÍodo embrionário:
Amplitude total
Média âritmética
Moda

Fase de .eclosão:
InÍcio
Término
Maior freqüência
(D/n)

AX

(1) Em função da data de oviposição

Variedades

7-20 7-20

9,53 I,62
10 11

8-10

T4.2I
10.11
(78)

9-26 9-2'l

l:2,29 72,21

72 72

10-15 10-15

t4-27 74-28
12.13 12.13
(50) (47)

AX

8.11

13-21

10-1i
(70)
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bela II) sáo parâmetros ainda não descritos
pelos pesquisadores interessados em B. glabra-
ta. As variedades estudadas agrupam-se também
duas a duas em relação às referidas variáveis,
mas a variedade P revela-se ligeiramente melhor
do que a A, sua parceira no grupo superior, ao
passo que essa vantagem, no grupo inferior, é
para a variedade AX, com PX revelando-se a
variedade menos eficiente. Em relação à eclodi-
bilidade, as variedades se dispuseram de acordo
com a mesma ordem.

As freqüências mais altas de eclosões foram
registradas nas variedades P e A, a saber B1 e
72Yo, bastante próximas das mencionadas por
PARAENSE ta (7B,3Vo), LIARD & col. 1o (78,0%.),
PIMENTELLT (72,70/o), REY18 (72,4% para ca-
ramujos de ltaporanga d'Ajuda) e MICHEL.
SON13 (69,00/o). FREITAS6, STURROCK &
STURR,OCK23, KA1MAZOE 8, MAGALHAES & DE
LUCCA 12, PER,LO\MAGOR,A 16, PENIDO & col. 15,

BRUMPT + e REY 18 obtiveram eclodibilidade
mais elevada, respectivamente de 99,00/0, 86-950/o,
94,8%,, 9L,60/0, 9L,5Vo, 9L,20/0, B5-L00% e 89,4ïo (ca-
ramujo de Aracaju). Valores tão baixos de eclo-
dibilidade quanto aos de PX e AX (39 e 44Vo) f.o-
ram narrados por REY 18 (46,85% em caramujos
de lpareçu) e PERLOWAGORA16 (39,00/0).

SUMMARY

Comparative study of Biomphalaria glabrata re.
production (four genetic varieties). II - Em-
brionary developmenú, hatching, and loss of

eggs and embryos

A comprehensive study of the reproduction
of Biomphalaria glabrata was carried out with
four genetic varieties of those mollusca. The
Authors compared the different varieties con-
sidering the duration of the embrionary period,
the hatching phase, the viability of the eggs on
the ?th day of embrionary development, the hat-
ching evaluation, the hatching pov/er, and the
loss of eggs and viable embryos.

The meân duration of the embrÍonary pe-
rÍod for variety P (pigrnented snails) was g.5
days; 9.6 days for variety A (albino snails);
I2.2 days for both varieties pX (pigmented retr-
culated snails), and AX (reticulated albino
snails). The hatching period varied according
with the different variêtïes, as follows: p and A:
14 days; PXI 18 days, and AX: 19 days.

?0

Variety P showed the bulk of viabilily on
?th day of embrionary development (960/o),

followed by varieties A (92%), AX (6?%), and
PX (63%), respectively. The greatest hatching
power (810/o) was detected in variety F; after-
that as variety A showed 72o/o; LX presented
44%,andPX39%. As far as the egg loss was con-
cerned, the data obtained were: 19, 28, 56 and
610/o for varietie,s P, A, AX and PX, respectively,
The highest hatching rate was registered by va-
riety P (BLo/a), followed by A. (77o/o), AX (65%),
and PX $3%); the rates connected with the
loss of viaþle embryos reached 16,23,35, and
370/o for varieties P, A, AX, and PX, respective-
ly. Variety P showed better reproductive effici-
ency than variety A, since its rates dealing with
embrionary viability, hatchÍng power and
hatching evaluation were always higher. Ensu-
ingly, the rates concerning the loss of eggs and
embryos were the lowest. Varieties PX and AX
were considered as groups r¡¡ith inferior repro-
ductive efficiency, in spite of AX, that surpass-
ed PX, slightly.
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