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Introdução

O caramujo Pomacea lineata (Spix, 1827),
regionalmente conhecido como aruá, pertence ao Filo 
Mollusca, Classe Gastropoda que possui algo em torno 
de 45.000 espécies vivas. Pomacea lineata é um 
prosobrânquio, cuja terminologia significa brânquia 
primitiva, característica que o classifica na condição 
mais primitiva da classe Gastropoda. Pertence à
Família tropical Piliidae Connoly, 1927 (Ampularidae 
Gray), caracterizada por apresentar hábito anfíbio, já 
que possui ctenídeos (brânquias primitivas 
monopectinadas) e pulmão de difusão [1].    

No Brasil as espécies de moluscos do gênero 
Pomacea apresentam distribuição setentrional e 
litorânea, sendo encontradas em habitats dulcícolas 
desde o Nordeste até o Sudeste do país [2]. No estado 
da Paraíba, a espécie Pomacea lineata é encontrada em 
corpos d’água permanentes [3]. A estivação é um 
fenômeno muito pouco conhecido, particularmente 
entre as espécies neotropicais. A definição do termo 
estivação é pobre. Alguns estudiosos denominam como 
“sono de verão”, uma referência ao estado de 
dormência que algumas espécies, tanto de vertebrados 
como de invertebrados, assumem em resposta às
temperaturas ambientais elevadas ou ao perigo de 
desidratação, ou ambos [4]. Intrigante é o fato de os 
mesmos fatores químicos indutores da estivação, 
produzirem o estado semelhante ao torpor quando 
injetados em mamíferos. Alguns pequenos mamíferos, 
a exemplo do esquilo da Colômbia, despendem o 
período mais quente do final do verão inativo, em seus 
esconderijos, com temperatura próxima a temperatura 
do ambiente. Este estado provavelmente é 
fisiologicamente similar à hibernação, mas difere no 
timing sazonal [4].

O objetivo desse estudo foi o de explorar o potencial 
do gastrópode Pomacea lineata como modelo 
experimental para aulas práticas da disciplina fisiologia 
comparada.

Material e métodos

O experimento consistiu na seleção de indivíduos 
adultos de Pomacea lineata de massa corpórea mínima 
de 9,74 gramas e máxima de 26,77 gramas, e o 
comprimento mínimo e máximo de 3,41 e 4,87 cm 
respectivamente, dos tanques da Estação de 

Piscicultura Johei Koike (Departamento de Pesca da 
UFRPE) e transferidos para aquários de 28 cm de 
altura X 19.3 cm de largura X 39,1 cm de 
comprimento. Para estas medições utilizou-se uma 
balança analítica e um paquímetro. Experimentos
realizados anteriormente com a finalidade de aula
prática demonstraram que quando se induz a estivação 
de forma abrupta, ou seja, transferindo os aruás dos 
aquários diretamente para as bandejas secas, submetia 
os animais às altas taxas de mortalidade. Optou-se 
então por outro modo de indução gradual. Os animais 
foram alimentados por dez dias com alface e acelga. Os 
alunos formaram cinco grupos de aruás e escolheram
três animais, identificando-os com símbolos e 
diferenciando cada grupo e cada animal do grupo. Os 
grupos foram induzidos à estivação se retirando o 
volume de água do aquário a metade de modo gradual a 
cada dois dias. Finda a água dos aquários, os grupos de 
aruás foram colocados em bandejas de 25,5 cm X 18,0 
cm. A partir daí, foram pesados em uma balança de 
precisão eletrônica B6 1000 Gehaka todas as segundas, 
terças e quartas até o final do experimento. Os animais 
foram submetidos aproximadamente a 60 dias de 
estivação induzida. No final do semestre os alunos
entregaram ao professor responsável os resultados 
coletados e avaliados com as referidas conclusões, 
sendo esta valida como uma das avaliações do 
semestre. 

Resultados

O gastrópode permaneceu ativo enquanto houve 
disponibilidade de água nos aquários. Logo que eram 
transferidos para as bandejas sem água, os aruás se 
deslocavam explorando o ambiente, de modo que foi 
preciso fixar uma tela, cobrindo toda a bandeja para 
evitar a fuga. Esse comportamento foi observado por 
cerca de 20 horas após a supressão da água, tempo em 
que os aruás se recolheram para dentro da concha e 
iniciaram a estivação.

A tabela I mostra a descrição das medidas de massa 
corpórea em gramas de cada animal, medidas pelos 
alunos.

O índice de mortalidade foi muito inferior às aulas 
anteriores chegando apenas a 40% do total, muito 
inferior aos 70% das aulas anteriores.  



Conclusão

A utilização destes animais nas aulas práticas 
despertou grande interesse dos alunos, principalmente 
por sair da rotina de sala de aula, e estarem recebendo 
informações de uma espécie endêmica da região e pelo 
fenômeno da estivação ser uma característica muito 
pouco estudada. Outro caramujo operculado estudado 
por [5], o Viviparus malleatus, submetido há três meses 
sem alimento, seguido por mais três de dessecação, 
apresentou uma taxa de sobrevivência de 39%, sua 
habilidade em reter água na cocha foi um dos fatores 
apontados como grande utilidade durante a dessecação. 
Esse parece ser um fator importante também para 
Pomacea lineata. A metodologia de promover a 
indução da estivação de forma gradual reduziu a taxa 
de mortalidade, uma vez que foi possibilitado tempo 
suficiente para a retenção de água na concha. Este 
trabalho pode mostrar que o estímulo ambiental, que 
funcionou como um gatilho para induzir a estivação, 
foi a falta ou a baixa disponibilidade de água no 
ambiente, que seria pressentida pelo animal por um tipo 
de receptor sensorial para a umidade[6]. Outra hipótese 
levantada pelos alunos foi que além da diminuição da 
água, ocorreria concomitantemente o aumento de 
compostos nitrogenados secretados pelos animais na 
água. Estes excretas nitrogenados como amônia, uréia e 
ácido úrico em alta concentração nos corpos com baixa 
disponibilidade de água, seriam pressentidos por 
receptores específicos e poderiam ser um fator crucial 

para induzir os caramujos à estivação fator apontado 
também por [7].
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Tabela 1. (a, b e c). Identificação e monitoramento da massa corpórea de Aruás (Pomacea lineata) induzidos à estivação. (*) 
Medidas de comprimento tomadas com paquímetro (em milímetro, mm): Externa Interna (opérculo, abertura da concha) / (concha
 total, do ápice à base), (†) representação para animais mortos.(1.a medidas das conchas e massas corporais medidas do 
dia 05 a 21/05, 1.b massas corporais medidas do 23/05 a 11/06 e 1.c massas corporais medidas do 13/06 a 02/07).

(1.a)
Identificação

Medidas 
das 

conchas*

05/05
Massa 
inicial

07/05 09/05 12/05 14/05 16/05 19/05
Estivação

21/05
Estivação

Aquário ---- 20litros 10 l 5,0 l 2,5 l 1,75 0,01
1 3.73/4.87 26,77 25,80 27,03 26,38 25,11 23,35 22,12 21,73
2 2.50/3.78 10.35 10,66 10,80 9,73 9,89 8,52 8,05 7,92
3 2.49/3.48 10,20 10,68 10,42 10,24 10,53 9,80 8,99 8,89

SP0 2,70/3,78 12,92 13,82 13,17 13,00 12,54 11,43 1,21 11,08
SP1 2,73/3,87 12,39 12,02 11,30 12,28 10,99 9,56 † †
Sp2 2,60/3,49 9,96 10,30 9,89 9,94 9,46 8,94 8,56 8,43
X 1 3,81/3,72 13,63 13,88 13,80 13,81 13,41 12,09 11,60 11,36
X 2 3,92/3,93 13,32 14,14 13,56 14,48 13,99 12,75 12,17 11,83
X 3 3,73,367 11,26 12,36 11,60 12,06 11,41 10,40 10,01 9,84
B1 2,82/3,91 14,85 15,43 11,73 † † † † †
B2 2,56/3,47 12,19 12,69 12,47 12,67 12,33 11,66 10,79 10,61
B3 2,80/3,74 14,05 14,69 14,16 14,68 14,02 12,69 12,40 12,28

LFD1 2,70/3,63 11,08 10,48 9,61 8,57 † † † †
LFD2 2,55/3,41 9,74 7,12 † † † † † †
LFD3 2,85/3,72 12,33 12,88 12,74 12,18 12,72 12,03 11,52 11,40



(1.b)
Identificação

23/05
Estivação

26/05
Estivação

28/05
Estivação

30/05
Estivação

02/06
Estivação

04/06
Estivação

06/06
Estivação

09/06
Estivação

11/06
Estivação

1 21,32 20,98 20,68 20,47 20,22 † † † †
2 7,80 7,69 7,63 7,54 7,44 7,38 7.29 7,19 7,11
3 8,82 8,76 8,72 8,67 8,61 8,58 8,55, 8,50 8,45

SP0 11,00 10,90 10,83 10.75 1065 10,59 10,53 10,44 1037
SP1 † † † † † † † † †
Sp2 8,35 8,26 8,19 8,08 8,02 7,97 7,92 7,85 7,79
X 1 11,18 10,98 10,87 10,72 10,59 10,50 10,41 10,32 10,24
X 2 11,69 11,54 11,47 11,38 11.30 11,23 11,17 11,11 11.04
X 3 9,73 9,63 9,58 9,50 9,44 9,39 9,33 9,27 9,21
B1 † † † † † † † † †
B2 10,41 10,25 10,15 10,06 9,95 9,88 9,82 9,74 9,67
B3 12,18 12,09 12,03 11,95 11,91 11,86 11,80 11,73 11,68

LFD1 † † † † † † † † †
LFD2 † † † † † † † † †
LFD3 11,34 11,27 11,22 11,19 11,12 11,07 11,01 10,95 10,90

(1.c)
Identificação

13/06
Estivação

16/06
Estivação

18/06
Estivação

20/06
Estivação

23/06
Estivação

25/06
Estivação

27/06
Estivação

30/06
Estivação

02/07
Estivação

1 † † † † † † † † †
2 7,06 7,00 6,96 6,91 6,85 6,81 6,77 6,73 6,69
3 8,41 8,36 8,34 8,32 8,28 8,25 8,22 8,18 8,16

SP0 10,32 10,29 10,21 10.14 10,07 10,01 9,97 9,92 9,88
SP1 † † † † † † † † †
Sp2 7,73 7,66 7,64 7,60 7,57 7,53 7,50 7,45 7,42
X 1 10,16 10,03 10,02 9,97 9,91 9,86 9,80 9,74 9,70
X 2 10,96 10,92 † † † † † † †
X 3 9,18 9,13 9,10 9,07 9,02 † † † †
B1 † † † † † † † † †
B2 9,58 9,49 9,45 9,39 9,34 9,29 9,26 9,21 9,17
B3 11,62 11,57 11,52 11,48 11,43 11,40 11,37 11,33 11,30

LFD1 † † † † † † † † †
LFD2 † † † † † † † † †
LFD3 10,86 10,82 10,79 10,77 10,73 10,70 10,66 10,62 10,59


