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Gastrópodes não nativos de água doce: uma revisão sistemática global e 

distribuição potencial de duas espécies problemáticas 
 

 

RESUMO 

 

Estudos ecológicos em ambientes aquáticos continentais têm discutido com amplitude o efeito 

das espécies não nativas em várias partes do mundo. Em relação à invasão destes ambientes, 

destacamos o Filo Mollusca, principalmente a classe Gastropoda, por apresentar inúmeras 

espécies, sendo muitas destas espécies com potencial invasor, que podem levar a prejuízos 

tanto ecológicos, quanto econômicos e sanitários graves, em locais de invasão. Neste caso, 

conhecer as principais espécies invasoras que são reportadas em artigos científicos, entender 

sua distribuição global, seus meios de introdução e os principais danos causados, é de 

fundamental importância. Sabendo do risco de introdução de uma espécie invasora, e seus 

impactos nos locais invadidos, faz-se necessário estudos de formas de prevenção. Uma 

ferramenta valiosa nesse sentido é a inferência do potencial invasor de uma espécie, gerando 

assim um mapa de risco que indique a adequabilidade do habitat ou probabilidade de 

ocorrência com base nas condições ambientais da área nativa e da área em que a espécie pode 

vir a se tornar invasora. Deste modo, verificar adequabilidade da espécie invasora Melanoides 

tuberculata frente a uma espécie nativa Biomphalaria glabrata, que também é uma espécie 

com potencial causador de prejuízos sanitários, é de fundamental importância, para prevermos 

os possíveis locais de invasão, e se as espécies estão competindo pelos mesmos nichos 

ecológicos. Deste modo, foi efetuado uma revisão sistemática de artigos científicos a respeito 

de gastrópodes invasores de água doce. Em um segundo momento foi efetuado uma 

modelagem da distribuição potencial atual e futura de duas espécies de gastrópodes 

problemáticas na América do Sul. 

 

Palavras-chave: Invasão. Biomphalaria glabrata. Melanoides tuberculata.. Mudanças 

climáticas. Nicho ecológico. Efeito sanitário



 

Non native freshwater snails: a global systematic review and potential 

distribution of two problematic species 
 

 

ABSTRACT 

 

Ecological studies in all environments of the world the effects of non-native species in various 

parts of the world are discussed. Regarding the invasion of these environments, we highlight 

the Phylum Sanitary, especially the ecological Mollusa, for presenting numerous gastronomic 

classes, with many species with potential, which can lead to as many sanitary, as well as 

sanitary and graves, in places of invasion. Know the invasive species that are reported in their 

scientific distribution, in this case introduction and the main ones are reported, is of 

fundamental importance. Knowing the risk of introducing an invasive species, and its impacts 

on the invaded places, it is necessary to find ways of prevention. A precious tool of meaning 

is an invasion of the invasive potential of one, thus generating a risk that indicates the 

suitability of the habitat or probability of occurrence based on the environmental conditions of 

the native area and the area in which the species may become invasive. . In this way, the 

adequacy of the invasive Melanoides tuberculata against a native species by Biomphalaria 

glabra, which is also a species with potential to cause toilets, is of fundamental importance, to 

predict possible invasion sites, and if the species are competing for the same ecological 

niches. Thus, the present work is subdivided into two works that address issues such as: a 

systematic of scientific articles about invasive freshwater gastropods. The second work will 

address the modeling of the current and future potential distribution of two problematic 

gastropod species in South America. 

 

Keywords: Invasion. Biomphalaria glabrata. Melanoides tuberculata. Climate change. 

Ecological niche. Health effect.
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Estudos ecológicos em ambientes aquáticos, possuem como principal objetivo, gerar a 

discussão da aplitude dos efeitos das espécies invasoras em várias partes do mundo. Muitos 

trabalhos relatam prejuízos, tanto ecológicos, econômicos e por vezes em relação à saúde e 

saneamento humano e/ou animal (Simberloff et al., 2013; Ricciardi et al., 2017; Gurarie et al., 

2018; Bezerra et al. 2019). Com isso, estudos com espécies invasoras estão distribuídos ao 

redor do globo para avaliar os efeitos de espécies invasoras nos ambientes aquáticos sejam 

elas peixes, plantas e ou invertebrados (Kirk et al., 2013; Liu et al., 2017; Stephens et al., 

2019) como os  moluscos (Alonso et al., 2008; Mansur et al,. 2012). 

Nos ambientes aquáticos, o filo Mollusca se destaca devido a elevada diversidade de 

espécies (Dillon, 2000; Strong et al., 2008). Dentre todas as classes do filo Mollusca, as 

classes com maiores diversidades são Gastropoda e Bivalvia, as quais colonizaram 

repetidamente e com êxito, ambientes de água doce continentais (Dillon, 2000; Mansur et al., 

2012). A classe Gastropoda engloba diversas especies com potencial invasor  e 

consequentemente de causar diversos impactos ambientais e socioeconômicos em muitos 

habitats. Trabalhos como  Xiong (2005),  Riley et al. (2008) e Tramonte et al. (2019) 

discutem efeitos ambientais que gastrópodes invasores causam em ambientes onde esses 

indivíduos são introduzidos. Deste modo, muitos gastrópodes têm sido a causa de problemas 

significativos na agricultura (Barker, 2002; Coupland e Baker, 1995; Nash e Hoffmann, 

2012), resultando em perdas econômicas ao reduzir o rendimento e levando à rejeição das 

exportações (Moran et al., 2004; Cowie et al., 2008).  

Entender os padrões de invasões biológicas, principalmente para moluscos invasores, 

representa um componente importante da mudança global, impondo enormes custos 

econômicos para a sociedade (Perrings et al., 2005; Pimentel et al., 2005; Hulme, 2009; Zenni 

Essl, García-Berthou, McDermott, 2021). A globalização dos sistemas de transporte 

modernos, e a consequente quebra de barreiras geográficas, garantem que a taxa das invasões 

permanecerá elevada (Cohen e Carlton, 1998; Ruiz et al., 2000; Perrings et al., 2005). A 

introdução de espécies não nativas representa ameaça à integridade e ao funcionamento dos 

ecossistemas, sendo  a segunda causa mais importante da perda de biodiversidade nativa em 

todo o mundo (Wilcove et al., 1998; Grosholz, 2000). Ao mesmo tempo, introdução de novas 

doenças infecciosas, com a disseminação de novos parasitas, com isso possibilidade de 

aumento da taxa de disseminação de parasitas preexistentes, são cada vez mais relatados como 

uma das causas de diminuição da biodiversidade local (Smith,  Acevedo-Whitehouse e 

Pedersen, 2009; Poulin et al., 2011). 
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Sabendo do risco de introdução de uma espécie invasora, e seus impactos nos locais 

invadidos, faz-se necessário estudarmos formas de prevenção (Leung et al., 2002; Simberloff 

et al., 2013). Uma ferramenta valiosa nesse sentido é a inferência do potencial invasor de uma 

espécie, a partir da qual é possível gerar  um mapa de risco que indique a adequabilidade do 

habitat ou probabilidade de ocorrência com base nas condições ambientais da área nativa e da 

área em que a espécie pode vir a se tornar invasora (Jiménez-Valverde et al., 2011; Tingley et 

al., 2014). Duas abordagens principais são usadas para estimar a relação entre a distribuição 

potencial das espécies e as condições ambientais: (1) modelos correlativos que se baseiam em 

ocorrências conhecidas de espécies e (2) mecanísticas modelos baseados no desempenho 

biológico das espécies (Phillips e Dudik, 2008; Kearney e Porter, 2009; Buckley et al., 2010; 

Dormann et al., 2012).  

Dentre os modelos correlativos, destaca-se o modelo de nicho ecológico (ou em inglês 

Ecological Niche Model ou ENMs), que relaciona as ocorrências das espécies conhecidas 

com variáveis ambientais (Peterson et al., 2011). Modelos de nicho ecológico vem à tona 

como uma ferramenta promissora para prever a distribuição potencial das espécies invasoras, 

antes que a invasão ocorra, e indicar áreas vulneráveis, facilitando assim práticas de 

prevenção (Peterson 2003; Thuiller et al., 2005). Deste modo, da distribuição potencial atual, 

modelos de nicho ecológico também permitem prever áreas mais adequadas para ocorrência 

de espécies invasoras em cenários futuros de alterações climáticas (e.g. Petsch et al., 2021; 

Mantovano et al., 2021). 

Desta forma, para o primeiro estudo, inicialmente foi efetuado uma revisão sistemática 

baseada em trabalhos publicados em revistas científicas acerca de gastrópodes invasores de 

água doce e seus impactos nos locais invadidos, sejam eles de caráter ecológico, sanitário e 

econômico. Esse estudo tem como base determinar os principais vetores de introdução dos 

gastrópodes invasores e os locais com maior número de espécies de moluscos invasores 

relatados. Posteriormente para o segundo trabalho, realizou-se uma modelagem de nicho 

ecológico para prever a distribuição potencial atual e futura de um gastrópode nativo da 

América do Sul, porém transmissor da séria doença esquistossomose (Biomphalaria 

glabrata), e de um gastrópode introduzido na América do Sul para tentar controlá-lo 

(Melanoides tuberculata), que tem se tornado invasor em vários locais do Brasil.  
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2 GASTRÓPODES NÃO NATIVOS DE ÁGUA DOCE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA GLOBAL 

 

RESUMO  

A introdução de espécies invasoras corresponde a uma ameaça crescente à biodiversidade e 

aos serviços ecossistêmicos em todo o mundo. Existem muitos organismos invasores de água 

doce, no entanto, os gastrópodes trazem uma grande preocupação por terem hábitos 

generalistas, resistência a filtros bióticos e alta fecundidade, causando também impactos 

ecológicos, econômicos e sanitários. Neste estudo, foi feito um levantamento para uma 

revisão sistemática global de gastrópodes não-nativos em ecossistemas aquáticos continentais. 

Utilizamos a plataforma do Web of Science para realizar a busca dos artigos. a revisão incluiu 

374 artigos. Em cada artigo, identificou-se a espécie não nativa, o local de invasão da espécie, 

o local de origem da espécie, os vetores de introdução da espécie, os efeitos na área invadida, 

incluindo se o efeito era ecológico (a que nível atingia), econômico (se quantifica ou não) e 

social (quem são impactados). As espécies com maiores registros são Potamopyrgus 

antipodarum, Pomacea canaliculata, Physella acuta e Melanoides tuberculata. Verificou-se 

que os continentes no Hemisfério Norte possuem maiores taxas de introdução e exportação de 

espécies. Em relação ao período amostral, observamos que pesquisas de curta duração (4 anos 

ou menos) correspondem à maioria dos trabalhos analisados. Observou-se  ambém que os 

vetores de introdução aquarismo, comércio de alimentos e aquicultura são relatados com 

maior frequência. Verificou-se ainda  que os principais efeitos dos invasores foram 

ecológicos, principalmente a nível populacional, e econômicos, que sugeriram um impacto em 

plantações principalmente de arroz e taro. Quanto aos efeitos sanitários, os principais afetados 

são as aves aquáticas, humanos e peixes. Deste modo, ressaltamos que estudos de revisão são 

fundamentais para entender os padrões de invasão das espécies, do mesmo modo, para 

auxiliar a minimizar os prejuízos ecológico, econômico ou social causado pelas espécies 

invasoras. 

 

Palavras-chave: invasão biológica. moluscos. introdução de espécies. aquarismo. vetores de 

introdução 
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2.1 Introdução 

A introdução de espécies invasoras corresponde a uma ameaça crescente à 

biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos em todo o mundo (Simberloff et al. 2013; 

Ricciardi et al. 2017; Bezerra et al. 2019). Os problemas associados são diversos, desde a 

extinção de espécies nativas até mudanças na dominância das espécies, levando a sérios 

problemas no funcionamento do ecossistema como um todo (instabilidade da rede trófica, por 

exemplo; Latini e Petrere 2004; Sagouis et al. 2015). Não somente às consequências 

ecológicas as espécies invasoras podem causar prejuízos socioeconômicos por muitas vezes 

incalculáveis (Jeschke et al. 2014). Em geral, o processo de invasão biológica pode ser 

dividido em uma série de quatro estágios: transporte, introdução, estabelecimento e 

disseminação (Williamson e Fitter 1996; Blackburn et al. 2011). Dentro de cada diferente 

estágio, distintos fatores e mecanismos podem determinar o sucesso ou fracasso do 

estabelecimento e a disseminação dessas espécies invasoras (Van der Velde et al. 2006; 

Theoharides e Dukes 2007). Sendo assim, espécies invasoras possuem grande plasticidade 

para suportar novos ambientes e ser resiliente o bastante para causar impactos no ambiente 

invadido (Richards 2006; Kistner e Dybdahl 2013). 

Assim como outros ambientes como os terrestres e marinhos, os ambientes aquáticos 

continentais são fortemente impactados por espécies invasoras (Rahel 2007; Petsch 2016). 

Estes impactos podem ser relacionados a diferentes níveis ecológicos como ao nível 

populacional, das comunidades e ecossistemas (Simberloff et al. 2013; Ricciardi et al. 2017; 

Bezerra et al. 2019). Apesar dos impactos ecológicos, estas espécies invasoras podem ser 

responsáveis por danos econômicos severos, como exemplo, temos a introdução da Pomacea 

canaliculata na Ásia (Joshi 2007; Matsukura et al. 2016), que com a pressão da herbivoria 

sobre as plantas de arroz, causou uma baixa produtividade na região invadida por esta espécie. 

Estudos como Matsukura et al. (2016) apontam que a espécie P. canaliculata podem ser 

capazes de dizimar vastas áreas de plantação irrigada em dias. E por fim, os impactos sociais 

causados pelas espécies invasoras podem relacionar a introdução de novas doenças, ou a 

disseminação de doenças preexistentes pela introdução de um novo hospedeiro intermediário 

(Morgan et al. 2001). Sendo assim, é necessário investigar e analisar a relação da invasão do 

organismo e o local invadindo, verificando as características bióticas e abióticas que 

favorecem a permanência de determinada espécie naquele local ou não e os principais 

impactos causados por ela. 
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É entendido que dentre as espécies invasoras de água doce, o Filo Mollusca é um dos 

grandes responsáveis por muitos casos invasões (Vaughn e Hakenkamp 2001; Gutiérrez et al. 

2003; Sousa et al. 2009). Dentre as classes com maior número de representantes neste Filo, 

vale destacar a classe dos Gastrópodes, que possui um elevado número de espécies (Dillon, 

2000), muitas delas com grande potencial invasor. Além dessa classe possuir muitos 

representantes, estes organismos apresentam caracteristicas que favorecem a adaptação a 

novos ambientes; os organismos geralmente são generalistas (Dillon 2000), resistentes a 

dessecação, salinidade, temperatura, e possuem alta fecundidade (Jacobsen e Forbes 1997; 

Yusa e Wada 1999; Tamburi et al. 2018; Liu et al. 2018). Deste modo, estas espécies são bem 

sucedidos em novos habitats por apresentarem uma certa resistência à predação de 

organismos nativos (Wolfe 2002 - Release Enemy Hypothesis).  

 Apesar de sua baixa mobilidade e aparente fragilidade, os gastrópodes estão 

conseguindo se deslocar rapidamente de suas áreas nativas para outras áreas onde estas 

espécies se tornam invasoras. Este rápido deslocamento somente é possível devido a quebra 

de barreiras geográficas, por meio da globalização de transporte de mercadorias e pessoas, 

translocando organismos de uma área nativa, para possíveis áreas de introdução (Cohen e 

Carlton 1998; Ruiz et al. 2000; Perrings et al. 2005; Kappes e Haase 2012). O deslocamento 

destas espécies geralmente é realizado por meios como água de lastro e aquarismo (Padilla e 

Williams 2004), além de serem utilizados como fonte de recurso alimentar ou introduzidos 

acidental ou deliberadamente (Cowie et al. 2017), por exemplo. Neste caso, para promover 

uma redução da entrada de espécies não nativas, é fundamental entender a origem e os vetores 

de invasão, para a prevenção e a redução do risco de invasão de gastrópodes em novos locais. 

Nós conduzimos uma revisão sistemática baseada em trabalhos publicados em revistas 

científicas acerca de gastrópodes não nativos de água doce. Nós (i) identificamos as espécies 

de gastrópodes não nativos mais frequentemente estudadas; (ii) identificamos os países e 

continentes com maior número de espécies de gastrópodes não nativos introduzidos e 

exportados; (iii) investigamos os principais vetores de introdução dos gastrópodes não 

nativos; e por fim (iv) compilamos os impactos nos locais invadidos no mundo todo, sejam 

eles de caráter ecológico, sanitário e/ou econômico. 

 

2.2 Métodos 

Realizamos uma busca sistemática em novembro de 2019 na base de dados Thomson 

Reuters (ISI Web of Knowledge) para encontrar artigos publicados que tratam da ocorrência 

de gastrópodes não nativos e seus impactos negativos nos locais invadidos. Para o propósito 
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deste estudo, consideramos espécies não-nativas todas as espécies que ocorreram fora de suas 

áreas biogeográficas originais. Os termos de pesquisa foram os seguintes: invas* OR alien OR 

exotic OR non-native OR non native OR non-indigenous OR non indigenous OR 

introduc*AND freshwater OR wetland OR floodplain OR ponds OR lakes OR river OR 

streams OR reservoir AND snail* OR gastropoda OR gastropod*. O período compreendido 

foi entre os anos de 1991 (primeiro registro de um trabalho relacionado ao tema) até 2018, 

também foram selecionados apenas artigos científicos nessa busca. Os trabalhos pré 

selecionados passaram por uma seleção manual, utilizando protocolo PRISMA, sendo esse 

modelo amplamente utilizado em revisões sistemáticas e meta análises (Liberati et al. 2009). 

Em cada artigo retido no presente estudo, buscou-se as seguintes informações: espécie 

introduzida, origem da espécie introduzida, local de introdução da espécie, período amostral 

(anos), tipo de estudo (estudo de campo ou experimental ou observacional ou mais de um), 

vetor de introdução, e efeito na área invadida (ecológico, econômico ou sanitário ou mais de 

um). Em estudos com efeito ecológico, nós investigamos qual nível hierárquico avaliado (i.e., 

indivíduo, população, comunidade ou ecossistema). Em estudos com efeito econômico, 

avaliou-se somente sugere o impacto ou se quantifica. Em estudos com efeito sanitário, 

buscamos qual o tipo de doença e qual o parasitóide. 

Ressaltou-se que a padronização da nomenclatura dos moluscos invasores que foram 

encontrados nos trabalhos relacionados a esta revisão se deu por meio de literatura 

especializada e com o uso da base de dados IUCN e MolluscaBase (Shea et al. 2018) (Tab. 

S1). 

 

2.3 Resultados 

Na primeira fase do presente estudo foram encontrados um total de 604 artigos que 

foram selecionados na presente busca sistemática. Desses artigos encontrados, após o 

processo de triagem, apenas 374 artigos foram utilizados para a análise dos dados (Fig. 1). 
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Figura 1. Fluxograma baseado no modelo PRISMA para seleção dos artigos a serem 

analisados. 

 

Dos artigos selecionados para análise (n= 374) foram encontradas 79 espécies não 

nativas de gastrópodes (mat. supl. tab.1). As espécies que apresentaram maior ocorrência nos 

trabalhos foram Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843), Pomacea canaliculata (Lamarck, 

1822), Physella acuta (Draparnaud, 1805) e Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) 

(número de ocorrências  94; 69; 48 e 48, respectivamente, Fig. 2).  
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Figura 2. Número de ocorrências das espécies de gastrópodes não nativos por trabalho 

analisado. Os gastrópodes que apresentaram número de ocorrência menor que 4 trabalhos 

foram agrupados em “Outras espécies”. 

 

Identificou-se que 62 países receberam alguma espécie não nativa de gastrópode, que 

foram chamados de países importadores de espécies (Fig. 3a). Os países que receberam maior 

quantidade de espécies de gastrópodes não nativos foram Estados Unidos (24 espécies), 

Singapura (10 espécies), México (8 espécies), seguidos por África do Sul, Espanha e Israel 

com 6 espécies cada uma. Também verificou-se que 65 países diferentes exportaram ao 

menos uma espécie de gastrópode para outras partes do mundo (estes países foram chamados 

de países exportadores de gastrópodes; Fig 3b). Os países que tiveram maior número de 

exportação de espécies foram Estados Unidos (12 espécies), México (7 espécies) e Canadá, 

China e Indonésia com 6 espécies importadas cada uma . 
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Figura 3. Número de espécies de gastrópodes não nativos introduzidos (a) ou exportados (b) 

por país. Apenas os países com maior número de espécies foram incluídos na figura. Países 

com menos de 3 espécies exportadas e 5 espécies importadas foram removidos do gráfico.  

 

Para uma melhor visualização global de como está o cenário de introdução de espécies 

de gastrópodes em novas áreas, analisamos a importação e exportação das espécies em relação 

aos continentes (Fig. 4). Observamos que Ásia, América do Norte e América do Sul foram 

responsáveis por mais de 60% das importações de novas espécies para o resto do mundo. No 

entanto, Ásia, Europa e América do Norte foram os países que apresentaram maior número de 

espécies introduzidas. Oceania não apresentou grande número de espécies de gastrópodes 

importadas ou exportadas, sendo responsáveis por apenas 5 espécies exportadas, enquanto 

apenas 6 espécies de gastrópodes invadiram esse continente.  
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Figura 4. Número de espécies não nativas de gastrópodes introduzidos (seta em verde) ou 

exportados (seta em vermelho) por continente. Ressalta-se que as espécies de gastrópodes não 

nativos de um continente podem ser as mesmas espécies que invadiram outro 

(consequentemente, a soma do número de espécies não nativas apresentadas por continente na 

figura é muito maior do que o número total de espécies encontradas neste trabalho). 

 

Quando verificado o período que os estudos foram realizados, foi identificado que 

trabalhos de curta duração (4 anos ou menos) foram responsáveis por mais de 70% dos 

trabalhos analisados. Em relação aos tipos de estudos que foram abordados nos trabalhos 

analisados observou-se que 80% destes trabalhos  focaram seus esforços amostrais em estudo 

de campo (n=178, 47,6%) e experimentos (n=127; 34%) como principal meio de reconhecer e 

analisar as características da espécie invasora no local de estudo, e seus impactos. 

 Em relação aos vetores de introdução (Fig. 5), verificamos uma grande diversidade.  

No entanto, podemos afirmar que o aquarismo foi responsável por grande parte das 

introduções de espécies ao redor do mundo. Também encontou-se o transporte por aquarismo, 

verificou-se que outros meios de transporte de espécies com comércio de alimentos, 

aquicultura, aquarismo ou comércio de alimentos e água de lastro são responsáveis por 

inúmeras introduções de novas espécies de gastrópodes de água doce em relação ao número 

de trabalhos analisados. 
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Figura 5. Número de registros de hipóteses de introdução da espécie não nativa por trabalho 

analisado. 

 

Impactos ecologicos receberam maior atenção dos cientistas, observamos que os 

estudos analisados verificaram um maior efeito ecológico (261 trabalhos) em relação da 

introdução de uma, ou mais, novas espécies de gastrópodes no local estudado (Fig. 6). 

Estudos que abordaram os efeitos ecológicos e sanitários, e efeitos ecológico e econômico 

vieram logo em seguida com 33 e 19 trabalhos respectivamente. Os efeitos sanitários e 

econômicos, separadamente, totalizaram um número de 17 e 16 dos trabalhos analisados. No 

entanto, 26 trabalhos não deixaram claro o efeito da espécie invasora no local de introdução. 
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Figura 6. Tipo de efeito da espécie invasora por trabalho analisado. NI = impacto não 

identificado. 

 

Dos artigos que abordavam algum efeito ecológico, tiveram maior representatividade 

nos efeitos a nível de população das espécies não nativas (n=398), mas também foram 

abordados efeitos da espécie invasora com a comunidade nativa (n=51), e com o ecossistema 

(n=11) (Tab. S2). Em relação aos efeitos sanitários, destaca-se tanto a introdução de novas 

espécie de patógeno com a introdução de espécies de gastrópodes não nativo, quanto a 

introdução de um gastrópode não nativo que se torna possível hospedeiro intermediário para 

patógenos nativos, aumentando a distribuição do patógeno nativo na área invadida (Tab. S3). 

Em relação a estes efeitos é importante destacar as espécies B. tentaculata (n=10), M. 

tuberculata (n=10), e P. antipodarum (n=8).  Estas espécies são responsáveis pela transmissão 

de patógenos principalmente para aves aquáticas e humanos. Dentre os efeitos econômicos, a 

maioria foi direcionada para poucas espécies (Tab. S4), principalmente a espécie Pomacea 

canaliculata, que causou efeitos principalmente em plantações de arroz e taro, nas regiões da 

Ásia. Outros setores afetados foram a piscicultura, pela introdução de parasitas e redução da 

produtividade pesqueira, e setor da navegação, pela incrustação dos moluscos. 
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2.4 Discussão 

Foi compliado no presente estudo várias informações acerca dos gastrópodes de água 

doce não nativos. Também identificou-se quais são as regiões que são fonte de exportação de 

gastrópodes para outros locais do globo, assim como as regiões em que as espécies de 

gastrópodes são introduzidas. Foi verificado que os principais vetores de introdução destas 

espécies de gastrópodes não nativos. Deste modo, foi sintetisado o tipo de dano que os 

gastrópodes não nativos podem causar, seja ecológico, econômico ou social. Ressaltamos que, 

para o nosso conhecimento, essa é a primeira síntese sobre gastrópodes não nativos em 

ambientes aquáticos continentais englobando a classe como um todo, em detrimento de haver 

estudos com análises sistemáticas de conteúdo restritos a uma única espécie (Kerans et al. 

2005; Salleh et al. 2012) ou uma região específica (De Brito e Joshi 2016), ou a espécies 

vetoras de algum patógeno (Alonso e Castro-Díez 2012; Grabner et al. 2014).  

Espera-se que espécies generalistas e com maior plasticidade fenotípica sejam 

melhores invasoras do que outras espécies que não possuem essas características (Kistner e 

Dybdahl 2013; Richards 2006). O presente estudo trás as evicências de que as P. 

antipodarum, Physella acuta  P. canaliculata e M. tuberculata são as especies de gastropodes 

não nativas com maior interesse pelos cientistassendo estas espécies portadoras das 

características fundamentais para a invasão de novas áreas, tais como resistência à salinidade 

e amplitude térmica, alta fecundidade, que também podem ser espécies generalistas (Jacobsen 

e Forbes 1997; Yusa e Wada 1999; Tamburi et al. 2018; Liu et al. 2018 ). 

Foi observando também que um maior número de trabalhos foi realizado no 

Hemisfério Norte, principalmente em países mais desenvolvidos e com alto tráfego de 

mercadorias e bens de consumo, como Estados Unidos, China, Canadá, Singapura, incluindo 

também os países da União Europeia. Este fato está ligado intrinsecamente ao intenso 

comércio dessas regiões com o resto do mundo. Trabalhos como o de Olden e Rooney (2006) 

abordam esta relação positiva de quebra de barreiras geográficas com o aumento de invasão e 

consequentemente uma homogeneização das biotas. Em contrapartida, os continentes 

localizados no Hemisfério Sul não são responsáveis por grandes taxas de introdução e 

exportação de espécies. Neste caso, podemos relacionar estes dados ao baixo número de 

estudos, devido a estes países possuírem um menor número de grandes centros de pesquisa ou 

baixo investimento nos mesmos e menor comércio externo. Destaca-se que a Oceania 

apresenta baixa exportação e importação de espécies não nativas. Isso deve estar relacionado 

principalmente ao fato de ser uma região insular, pequena em extensão geográfica em relação 
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aos demais continentes e apresentar histórico com invasões de outros grupos taxonômicos que 

devastaram grande parte de sua biodiversidade, criando com isso, protocolos mais rígidos 

para entrada e saída de espécies nativas e não nativas (Pheloung, 1995). A América Central, 

apesar da pequena extensão, possui altos números de introdução de espécies, provavelmente 

por ter seu território em grande parte constituído por regiões insulares. Observamos que 

muitos estudos foram focados em três regiões específicas da América Central: Martinique, 

Santa Lúcia e Guadalupe. Diferentemente, o continente asiático apresenta as maiores taxas de 

importação e exportação, fato este que pode estar relacionado com seu tamanho territorial e 

altas taxas de comércio com os demais continentes, destacando principalmente a região do 

Sudeste Asiático, em especial Singapura (Yeo e Chia 2010; Ng et al. 2016), por apresentar 

uma das maiores zonas portuárias do continente.  

Observamos uma relação entre o tipo de estudo e o período no qual o estudo é 

conduzido nos trabalhos selecionados pela presente revisão. Neste caso, estudos 

experimentais e de campo com duração de até 4 anos podem estar relacionados a respostas 

mais imediatas da invasão da espécie e a possível dispersão ou deslocamento da espécie para 

novas áreas. Também observamos que estudos de primeiro registro estão bem representados 

nestas séries temporais menores. Este fato se deve principalmente pela razão de que estudos 

de curta duração trazem uma boa resposta aos impactos imediatos causados pela introdução 

de novas espécies, também possuem estudos com baixo custo, tanto de equipamentos quanto 

de mão de obra. No entanto, estudos de longa série temporal são mais robustos em analisar e 

verificar os impactos nas comunidades e ecossistemas invadidos (Strayer et al. 2006), e 

também posruirem uma melhor resposta às hipóteses de invasão mais complexas (Strayer et 

al. 2006; Ruaro et. al 2019).  

Identificamos que os gastrópodes não nativos podem ser introduzidos nos ambientes 

aquáticos por meio de diversos vetores. Entre estes, destacamos os envolvidos com o 

comércio como aquarismo, aquicultura, comércio de alimentos e água de lastro. Deste modo, 

medidas rigorosas de controle e fiscalização para evitar a entrada de espécies de gastrópodes 

não nativos devem ser tomadas. Algumas já vêm sendo feitas, como em relação à água de 

lastro de navios cargueiros por meio da troca do conteúdo da água de lastro dos navios e 

utilização de filtros primários como barreiras físicas, também faz-se a utilização de produtos 

químicos para contenção de larvas (Tsolaki e Diamadopoulos 2010).  

Medidas de controle da entrada de gastrópodes não nativos devem ser realmente 

tomadas uma vez que identificamos nos trabalhos primários que essas espécies causam muitos 

impactos negativos, tanto ecológicos como econômicos e sociais. Por exemplo, o gastrópode 
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Melanoides tuberculata tem causado vários impactos negativos na biodiversidade nativa, 

como possível diminuição da riqueza de espécies nativas (Pointier et al. 2011), também 

apresentam maior taxa de consumo de perifiton que espécies nativas, podendo gerar uma nova 

competição (Raw et al. 2016a). Já os gastrópodes B. tentaculata, M. tuberculata  e P. 

antipodarum são vetores de patógenos que afetam principalmente aves aquáticas, podendo 

causar um desequilíbrio ecológico, também afetando a comunidade ictiológica, causando 

perdas econômicas e ecológicas graves. Também podem afetar os seres humanos com a 

transmissão de patógenos e possível infecção e mortalidade, causando assim, notável 

preocupação na introdução e distribuição destas espécies. 

Deste modo, resalta-se que gastrópodes não nativos de ecossistemas aquáticos 

continentais estão distribuídos no mundo todo, onde foram introduzidos por meio de 

diferentes vetores (principalmente a partir de regiões mais desenvolvidas por meio de 

atividades relacionadas ao comércio) e podem causar diversos impactos ecológicos e 

socioeconômicos. Desta forma, definir estratégias de entrada e saída de biodiversidade nativa 

e exótica, assim como é feito em alguns países que pontuamos na presente revisão, adotando 

rigorosas estratégias para fiscalização de importação e exportação de biodiversidade, poderia 

reduzir as taxas de invasão de espécies e prevenção de invasões indesejadas em outros países. 

Também é de fundamental importância o investimento em pesquisa, para avaliar e prever o 

risco de invasão futuras e também a promoção de insentivos à educação ambiental da 

população em geral, para fortalecer o conhecimento da população em relação a aquisição e 

descarte de espécies de gastrópodes não-nativas vindas para consumo alimentar ou para 

aquarismo. A presente síntese tenta trazer uma luz para o futuro das invasões de gastrópodes 

de água doce ao trazer informações relevantes para a prevenção e manejo compiladas . 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALONSO, Á. & CASTRO-DÍEZ, P. 2012. The exotic aquatic mud snail Potamopyrgus 

antipodarum (Hydrobiidae, Mollusca): state of the art of a worldwide invasion. 

Aquatic sciences, 74(3): 375-383. 

BLACKBURN, T.M., PYŠEK, P., BACHER, S., CARLTON, J.T., DUNCAN, R.P., 

JAROŠÍK, V., WILSON, J.R.U. & RICHARDSON, D.M. 2011. A proposed unified 

framework for biological invasions. Trends Ecology and Evolution, 26(7):333–339 

COWIE, R.H. et al. 2017.  Non-native apple snails: systematics, distribution, invasion history 

and reasons for introduction. Biology and management of invasive apple snails. 



33 

Philippine Rice Research Institute (PhilRice), Maligaya, Science City of Muñoz, 

Nueva Ecija, 3119:3-32. 

DE BRITO, F.C .& JOSHI, R.C. 2016. The golden apple snail Pomacea canaliculata: a 

review on invasion, dispersion and control. Outlooks on Pest Management, 27(4):157-

163. 

GRABNER, D.S. et al. 2014. Invasion biology meets parasitology: a case study of parasite 

spill-back with Egyptian Fasciola gigantica in the invasive snail Pseudosuccinea 

columella. PloS one, 9(2):e88537. 

GUTIÉRREZ, J.L. et al. 2003. Mollusks as ecosystem engineers: the role of shell production 

in aquatic habitats. Oikos, 101:79–90. doi:10.1034/j.1600-0706.2003.12322.x 

JACOBSEN, R. & . FORBES V.E. 1997. Clonal variation in life–history traits and feeding 

rates in the gastropod, Potamopyrgus antipodarum: performance across a salinity 

gradient. Functional Ecology, 11(2):260–267. 

JESCHKE, J. M.,  et al. 2014. Defining the impact of non-native species. Conservation 

Biology, 28:1188–1194. https://doi.org/10.1111/ cobi.12299. 

JOSHI, R.C. 2007. Problems with the Management of the Golden Apple Snail Pomacea 

canaliculata: an Important Exotic Pest of Rice in Asia. In: Area-Wide Control of Insect 

Pests (VREYSEN, M.J.B., ROBINSON, A.S. & HENDRICHS J., eds). p. 257-264. 

Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6059-5_24 

KAPPES, H. & HAASE, P. 2012. Slow, but steady: dispersal of freshwater molluscs. Aquatic 

Sciences, 74:1-14. 

KERANS, B. L. et al. 2005. Potamopyrgus antipodarum: distribution, density, and effects on 

native macroinvertebrate assemblages in the Greater Yellowstone Ecosystem. Journal 

of the North American Benthological Society, 24(1):123-138. 

KISTNER, E.J. & DYBDAHL, M.F. 2013. Adaptive responses and invasion: the role of 

plasticity and evolution in snail shell morphology. Ecology and evolution, 3(2):424-

436. 

LATINI, A.O. & PETRERE JR, M. 2004. Reduction of a native fish fauna by alien species: 

an example from Brazilian freshwater tropical lakes. Fisheries Management and 

Ecology, 11:71–79. 

LIBERATI, A., ALTMAN, D.G., TETZLAFF, J., MULROW, C., GØTZSCHE, P.C., 

IOANNIDIS, J.P.A., CLARKE, M., DEVEREAUX, P.J., KLEIJNEN, J. & 

MOHERET, D. 2009. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and 

meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and 

https://doi.org/10.1034/j.1600-0706.2003.12322.x
https://doi.org/10.1111/


34 

elaboration. Journal of clinical epidemiology,  62(10):e1-e34. Doi: 

10.1016/j.jclinepi.2009.06.006 

LIU, Conghui et al. 2018. The genome of the golden apple snail Pomacea canaliculata 

provides insight into stress tolerance and invasive adaptation. Gigascience, 

7(9):giy101. 

MANTOVANO, T. et al. 2021. A global analysis of the susceptibility of river basins to 

invasion of a freshwater zooplankton (Daphnia lumholtzi). Freshwater Biology, 

66(4):683-698. 

MATSUKURA, K., IZUMI, Y., YOSHIDA, K., & WADA, T. 2016. Cold tolerance of 

invasive freshwater snails, Pomacea canaliculata, P. maculata, and their hybrids helps 

explain their different distributions. Freshwater Biology, 61:80–87. 

MORGAN, J.A., DEJONG, R.J., SNYDER, S.D., MKOJI, G.M. & LOKER, E.S. 2001. 

Schistosoma mansoni and Biomphalaria glabrata: past history and future trends. 

Parasitology, 123(7):211–228, http://dx.doi.org/10.1017/S0031182001007703 

NG, T.H. et al. 2016. Molluscs for sale: assessment of freshwater gastropods and bivalves in 

the ornamental pet trade. PloS One, 11(8):e0161130. 

OLDEN, J.D. & ROONEY, T.P. 2006. On defining and quantifying biotic homogenization. 

Global Ecology and Biogeography, 15(2):113-120. 

PADILLA, D.K. & WILLIAMS, S.L. 2004. Beyond ballast water: aquarium and ornamental 

trades as sources of invasive species in aquatic ecosystems. Frontiers in Ecology and 

the Environment, 2(3):131-138. 

PHELOUNG, P.C . 1995. Determining the Weed Potential of New Plant Introductions to 

Australia. Agriculture Protection Board. 

POINTIER, J.P., DAVID, P. & JARNE, P. 2011. The biological control of the snail hosts of 

schistosomes: the role of competitor snails and biological invasions. In: Biomphalaria 

snails and larval trematodes (R.TOLEDO & B. FRIED, eds), pp. 215-238. Springer, 

New York. 

RAHEL, F.J. 2007. Biogeographic barriers, connectivity, and biotic homogenization: It's a 

small world after all. Freshwater Biology, 52:696–710. 

RAW, J. L. et al. Feeding dynamics of Melanoides tuberculata (Müller, 1774). 2016. Journal 

of Molluscan Studies, 82(2):328-335. 

RICHARDS, C.L., BOSSDORF, O., MUTH, N.Z., GUREVITCH J. & M. PIGLIUCCI. 2006. 

Jack of all Trades, master of some? On the role of phenotypic plasticity in plant 

invasions. Ecology letters,  9(8):981–993. 

http://dx.doi.org/10.1017/S0031182001007703


35 

SAGOUIS, A., CUCHEROUSSET, J., VILLÉGER, S., SANTOUL, F. & BOULÊTREAU, S 

2015. Non-native species modify the isotopic structure of freshwater fish communities 

across the globe. Ecography, 38:979–985. https://doi.org/10.1111/ecog.01348 

SALLEH, N.H.M. et al. 2012. Distribution and management of Pomacea canaliculata in the 

Northern Region of Malaysia: Mini Review. Apcbee Procedia, 2:129-134, 2012. 

SHEA, E.K. et al. 2018. Priorities and opportunities for digitizing mollusk collections. 

American Malacological Bulletin, 36(2):171-176. 

SOUSA, R., GUTIÉRREZ, J.L. & ALDRIDGE, D.C. 2009. Non-indigenous invasive 

bivalves as ecosystem engineers. Biological Invasions, 11(10):2367-2385. 

STRAYER D.L., EVINER V.T., JESCHKE J.M., & PACE M.L. 2006. Understanding the 

long-term effects of species invasions. Trends in Ecology and Evolution, 21(11): 645–

651. 

TAMBURI, N.E., MARÍA E.S. & PABLO R.M. 2018. Temperature-induced plasticity in 

morphology and relative shell weight in the invasive apple snail Pomacea canaliculata. 

Journal of thermal biology, 74:331-336. 

THEOHARIDES, K.A. & DUKES, J.S. 2007. Plant invasion across space and time: factors 

affecting nonindigenous species success during four stages of invasion. New 

Phytologist, 176:256–273. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.02207.x 

TSOLAKI, E. & DIAMADOPOULOS, E. 2010. Technologies for ballast water treatment: a 

review. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85:19-32. 

VAN DER VELDE G, et al. 2006. Biological invasions: concepts to understand and predict a 

globalthreat. In: Wetlands: functioning, biodiversity conservation, and restoration, v. 

191 (R., Bobbink, B. Beltma, J.T.A. Verhoeven et al eds), pp. 651-90. Springer, 

Berlin. 

VAUGHN, C.C. & HAKENKAMP, C.C. 2001. The functional role of burrowing bivalves in 

freshwater ecosystems. Freshwater Biology, 46(11):1431–1446. doi:10.1046/j.1365-

2427.2001.00771.x 

WILLIAMSON M & FITTER A. 1996. The varying success of invaders. Ecology, 

77(6):1661–1666. 

WOLFE, L.M. 2002. Why alien invaders succeed: support for the escape-from-enemy 

hypothesis. The American Naturalist, 160:705-711. 

YEO, D.C.J. & CHIA, C.S.W. 2010. Introduced species in Singapore: an overview. Cosmos, 

6(1):23-37, 2010. 

YUSA, Y. & WADA, T. 1999. Impact of the introduction of apple snails and their control in 

https://doi.org/10.1111/ecog.01348
https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.02207.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2001.00771.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2001.00771.x


36 

Japan. Naga, the ICL-ARM Quaterly, 22: 9-13. 

 

 



37 



38 

Apêndice  

Apêndice A. Padronização das nomenclaturas das espécies invasoras encontradas nos artigos selecionados na revisão sistemática e padronizada 

por meio das bases de dados da MolluscaBase e IUCN. 

Nomenclatura encontrada no 

Artigo Nomenclatura padronizada 
n° ocorrências 
por trabalho 

Amerianna carinata Amerianna carinata (H. Adams, 1861) 4 

Radix balthica Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758) 1 

Anentome helena Anentome helena (von dem Busch, 1847) 2 

Taia polyzonata Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862) 1 

Batillaria australi 

Batillaria australis (Quoy & Gaimard, 

1834) 3 

Biomphalaria havanensis 

Biomphalaria havanensis (L. Pfeiffer, 

1839) 1 

Biomphalaria pfeifferi Biomphalaria pfeifferi (F. Krauss, 1848) 1 

Biomphalaria straminea Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) 4 

Biomphalaria tenagophila 

Biomphalaria tenagophila (d'Orbigny, 

1835) 2 

Bithynia sp. Bithynia sp. Leach, 1818 1 

Bithynia tentaculata Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 16 

Bellamya chinensis Cipangopaludina chinensis (Gray, 1834) 5 

Bellamya japonica Cipangopaludina japonica (Martens, 1861) 2 

Elimia comalensis Elimia comalensis (Pilsbry, 1890) 1 

Elimia livescens Elimia livescens (Menke, 1830) 1 

Elimia virginica Elimia virginica (Say, 1817) 1 

Ferrissia californica Ferrissia californica (Rowell, 1863) 10 

Filopaludina martensi martensi Filopaludina martensi (Frauenfeld, 1865) 1 

Filopaludina polygramma 

Filopaludina polygramma (von Martens, 

1860) 1 
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Filopaludina peninsularis 

Filopaludina sumatrensis 

peninsularis Brandt, 1974 1 

Galba cubensis Galba cubensis (L. Pfeiffer, 1839) 1 

Galba neotropica 

Galba neotropica (Bargues, Artigas, Mera 

y Sierra, Pointier & Mas-Coma, 2007) 1 

Galba schirazensis Galba schirazensis (Küster, 1862) 1 

Galba truncatula Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) 2 

Galba viatrix Galba viatrix d’Orbigny, 1835 1 

Gyraulus chinensis Gyraulus chinensis (Dunker, 1848) 3 

Gyraulus parvus Gyraulus parvus (Say, 1817) 2 

Indoplanorbis exustus Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1833) 2 

Ladislavella elodes Ladislavella elodes (Say, 1821) 1 

Lithoglyphus naticoides Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 5 

Lymnaea stagnalis Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) 2 

Marisa cornuarietis Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) 10 

Melanoides amabilis Melanoides amabilis (Reeve, 1860) 2 

Melanoides sp. Melanoides sp. Olivier, 1804 1 

Melanoides tuberculata 

Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 

1774) 48 

Mieniplotia scabra 
Mieniplotia scabra (O. F. Müller, 1774) 2 

Pseudoplotia scabra 

Austropeplea Viridis 

Orientogalba viridis (Quoy & Gaimard, 

1833) 1 

Ferrissia clessiniana Pettancylus clessiniana (Jickeli, 1882) 1 

Haitia acuta 

Physella acuta (Draparnaud, 1805) 48 Physa acuta 

Physella heterostropha 

Physella venustula Physella venustula (Gould, 1847) 2 

Pila ampullacea Pila ampullacea (Linnaeus, 1758) 1 
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Pilsbryoconcha sp. Pilsbryoconcha sp. Simpson, 1900 1 

Planorbarius corneus Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 1 

Planorbella duryi Planorbella duryi (Wetherby, 1879) 5 

Pleurocera acuta 

Pleurocera acuta Rafinesque in Blainville, 

1824 1 

Pomacea canaliculata Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) 69 

Pomacea diffusa Pomacea diffusa Blume, 1957 6 

Pomacea flagellata Pomacea flagellata (Say, 1829) 1 

Ampullaria glauca Pomacea glauca (Linnaeus, 1758) 1 

Pomacea haustrum Pomacea haustrum (Reeve, 1856) 1 

Pomacea insularum 
Pomacea maculata Perry, 1810 34 

Pomacea maculata 

Lymnaea columella 

Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 10 Physa columella 

Pseudosuccinea columella 

Pyrgophorus cf. coronatus Pyrgophorus coronatus (L. Pfeiffer, 1840) 1 

Pyrgophorus platyrachis 

Pyrgophorus platyrachis F. G. Thompson, 

1968 1 

Lymnaea auricularia Radix auricularia (Linnaeus, 1758) 6 

Radix rubiginosa Radix rubiginosa (Michelin, 1831) 2 

Sinotaia guangdungensis Sinotaia guangdungensis (Kobelt, 1906) 1 

Sinotaia cf quadrata Sinotaia quadrata (Benson, 1842) 2 

Melanoides torulosa Stenomelania torulosa (Bruguière, 1789) 1 

Aplexa marmorata Stenophysa marmorata (Guilding, 1828) 4 

Physa marmorata 

Tarebia granifera 
Tarebia granifera (Lamarck, 1816) 27 

Thiara granifera 
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Theodoxus fluviatilis Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) 1 

Thiara cancellata Thiara cancellata Röding, 1798 1 

Tryonia porrecta Tryonia porrecta (Mighels, 1845) 1 

Valvata piscinalis Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) 1 

Viviparus georgianus Viviparus georgianus (I. Lea, 1834) 2 

Viviparus viviparus Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) 1 
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Apêndice B. Nível de efeito ecológico, os trabalhos foram analisados em efeitos no 

indivíduo, população, comunidade ou ecossistema. Existem trabalhos que abordam mais de 

um nível ecológico. Os dados foram padronizados para as espécies invasoras, por esta razão 

existem mais efeitos do que o número de artigos analisados nesta revisão. 

Efeito Ecológico: nível do 

efeito 

n° de registros por 

espécies invasoras 

População 398 

Comunidade 51 

Ecossistema 11 

Comunidade e Ecossistema 10 

Indivíduo 9 

População e Comunidade 3 
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Apêndice C. Número de trabalhos registrados para cada espécie de gastrópode invasora transmissora de patógenos, os patógenos transmitidos e o 

hospedeiro definitivo. Os trabalhos foram analisados em nível de espécie, neste caso, existe um maior número de efeito sanitário do que de 

trabalhos avaliados neste tema, pois alguns trabalhos apresentam mais de uma espécie.  

        

Espécie invasora n° de trabalhos Patógeno transmitido Hospedeiro definitivo 

Biomphalaria havanensis 1 Bolbophorus damnificus Não deixa claro 

Biomphalaria pfeifferi 1 Schistosoma mansoni Humano 

Biomphalaria straminea 2 Schistosoma mansoni Humano 

Biomphalaria tenagophila 1 Schistosoma mansoni Humano 

Bithynia tentaculata 10 

Cyathocotyle bushiensis; Echinostomatidae 

spp.; Sphaeridiotrema sp. ; Xiphidiocercariae sp; 

Sphaeridiotrema pseudoglobulus; Sphaeridiotrema 

globulus; Leyogonimus polyoon; Echinostoma 

revolutum 

Aves aquáticas 

Cipangopaludina chinensis 3 Sphaeridiotrema pseudoglobulus Aves aquáticas 

Galba cubensis 1 Fasciola hepatica e Fasciola gigantica Não deixa claro 

Galba neotropica 1 Fasciola hepatica; Fasciola gigantica Não deixa claro 

Galba schirazensis 1 Fasciola hepatica Humanos 

Galba truncatula 1 Fasciola hepatica; Fasciola gigantica Não deixa claro 

Galba viatrix 1 Fasciola hepatica; Fasciola gigantica Não deixa claro 

Gyraulus chinensis  1 Fasciolopsis buski e Echinostoma macrorchis Não deixa claro 

Gyraulus parvus 1 Parastrigea robusta Salamandra 

Indoplanorbis exustus 1 Schistosoma mansoni Humano 

Melanoides tuberculata 10 Transversotrema patialense; Philophthalmus 

gralli; Centrocestus formosanus; 

Aves aquáticas, Peixes, Humanos e 

outros mamíferos 

Orientogalba viridis 1 Fasciola hepatica Humano 
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Physella acuta 4 
Schistosoma sp.; Fasciola hepatica; Fasciola 

gigantica; Chaetogaster limnaei; Echinostoma 

luisrey 

Moluscos nativos, Gado, Humanos 

Pomacea canaliculata 2 Angiostrongylus cantonensis Humanos 

Pomacea maculata 1 Mielopatia vacuolar aviária Aves aquáticas 

Pomacea sp. 1 Angiostrongylus cantonensis Humanos 

Potamopyrgus antipodarum 6 Aspidogaster conchicola; Sanguinicola sp.; 

Microphallus sp.; Aporocotylid sp. I;  

Transversotrema patialense; Schistosoma mansoni 

Peixes 

Pseudosuccinea columella 4 Fasciola hepatica; Fascioloides magna Humanos 

Radix auricularia 1 Não deixa claro Aves aquáticas 

Radix rubiginosa 1 Fasciola gigantica Cavalos 

Stenophysa marmorata 1 Echinostoma luisrey Não deixa claro 

Valvata piscinalis  1 Echinostoma sp. Aves aquáticas 

Viviparus georgianus 1 Não deixa claro Moluscos nativos 
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Apêndice D. Nível de efeito econômico avaliados pela espécie invasora, principais áreas econômicas impactadas, tipo de cultura impactada e 

estimativa do dano causado pela espécie invasora. Os trabalhos foram analisados em nível de espécie, neste caso, existe um maior número de 

efeito econômico do que de trabalhos avaliados neste tema, pois alguns trabalhos apresentam mais de uma espécie.  

Espécie Introduzida Área impactada 

Tipo de cultura 

impactada Estimativa do dano 

Ampullaceana balthica Piscicultura Peixes não quantifica 

Cipangopaludina chinensis  

Aquicultura e 

Turismo não deixa claro não quantifica 

Filopaludina martensi  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Gyraulus chinensis Agrícola não deixa claro não quantifica 

Marisa cornuarietis Agrícola não deixa claro não quantifica 

Physella acuta Agrícola não deixa claro não quantifica 

Physella acuta  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pila ampullacea Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pilsbryoconcha sp. Agrícola não deixa claro não quantifica 

Planorbella duryi  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz % de área devastada 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz massa herbivorizada 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea canaliculata Agrícola Taro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola Arroz não quantifica 
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Pomacea canaliculata  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola Arroz e Taro não quantifica 

Pomacea canaliculata  Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea diffusa Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea haustrum Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea maculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea maculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea maculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea maculata Agrícola Arroz não quantifica 

Pomacea maculata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Pomacea scalaris Agrícola não deixa claro não quantifica 

Potamopyrgus antipodarum Piscicultura Peixes não quantifica 

Potamopyrgus antipodarum Aquicultura não deixa claro não quantifica 

Potamopyrgus antipodarum Náutico Embarcações não quantifica 

Pseudosuccinea columella Agrícola não deixa claro não quantifica 

Radix auricularia Piscicultura Peixes não quantifica 

Radix rubiginosa Agrícola não deixa claro não quantifica 

Stenomelania torulosa Agrícola não deixa claro não quantifica 

Stenophysa marmorata Agrícola não deixa claro não quantifica 

Tarebia granifera Agrícola não deixa claro não quantifica 

Thiara cancellata Agrícola não deixa claro não quantifica 
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3 DISTRIBUIÇÃO POTENCIAL ATUAL E FUTURA NA AMÉRICA DO SUL DO 

GASTRÓPODE INVASOR MELANOIDES TUBERCULATA E DO NATIVO 

BIOMPHALARIA GLABRATA TRANSMISSOR DA ESQUISTOSSOMOSE  

 

RESUMO  

Gastrópodes invasores são responsáveis pela grande redução da biodiversidade em locais 

invadidos, enquanto algumas espécies nativas de gastrópodes são hospedeiros intermediários 

de parasitas que causam sérias doenças, como a esquistossomose. Assim, prever a distribuição 

potencial atual e em cenários futuros é de grande importância para as estratégias de controle e 

manejo de gastrópodes problemáticos devido à invasão ou transmissão de doenças. 

Ferramentas de modelagem de nicho ecológico foram utilizadas para identificar a distribuição 

potencial e verificar a sobreposição do nicho de duas espécies de gastrópodes problemáticos, 

sendo uma espécie não nativa (Melanoides tuberculata) e uma vetora de patógenos 

(Biomphalaria glabrata) na América do Sul. Observamos que a distribuição potencial para os 

diferentes tempos e cenários não se alteram muito para as duas espécies selecionadas. No 

entanto, a sobreposição do nicho revela que a espécie não nativa se sobrepõe à espécie nativa, 

contudo, a espécie não nativa apresenta uma grande porção do nicho ambiental exclusivo e 

bem diferente. As particularidades do nicho ambiental de cada espécie de gastrópode são 

traduzidas em locais de distribuição potencial únicos no espaço geográfico, sendo elas bem 

distintas e não possuindo forte alteração ao longo dos cenários e do tempo. Com isso, 

podemos verificar que o uso de uma espécie não nativa como controle biológico para uma 

espécie de interesse sanitário, pode não sem uma boa estratégia, pois apesar dos nichos 

ambientais e alimentares serem parecidos, a espécie não nativa, tem o potencial de se espalhar 

para outros habitats que não são ideais para a espécie nativa. Sendo assim, estratégias de 

combate tanto ao molusco invasor, quanto ao molusco de interesse sanitário, devem ser 

traçadas a partir de evidências empíricas e com intuito de minimizar danos ambientais, 

ecológicos e sanitários. 

 

Palavras-chave: modelagem de nicho, nicho Grinnelliano,  distribuição espacial, mudanças 

climáticas 
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3.1 Introdução 

 Moluscos de água doce, em especial os gastrópodes, podem ser encontrados em uma 

grande diversidade de habitats, lóticos e lênticos, permanentes ou temporários (Giovanelli et 

al. 2005; Dillon, 2000).  Em ambientes de água doce, algumas espécies, em particular, as 

pertencentes às famílias Lymnaeidae, Planorbidae e Thiaridae, são de especial interesse 

devido ao seu papel como hospedeiros intermediários de uma série de helmintos cujos 

hospedeiros definitivos são humanos ou animais domésticos (Dillon, 2000). No Brasil, os 

gastrópodes do gênero Biomphalaria representam um grave problema de saúde pública, visto 

que são hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni (Sambon, 1907), agente 

etiológico da esquistossomose mansônica. A esquistossomose é uma doença tropical 

negligenciada, com prevalência global estimada de 240 milhões de pessoas infectadas, muitas 

das quais apresentam morbidade significativa nas comunidades infectadas da África, Oriente 

Médio, América do Sul, Ásia e Filipinas (WHO, 2013). Em relação a transmissão da 

esquistossomose, alguns estudos relatam que o platelminto responsável por esta doença foi 

trazido ao ocidente pelas embarcações trazendo escravos do continente Africano (Morgan et. 

al. 2001). Neste novo habitat, o parasita se adaptou e infectar as inúmeras espécies de 

Planorbidae que são nativos da América do Sul, causando uma rápida dispersão da doença 

(Morgan et. al. 2001). Os fatores subjacentes à perfeita convergência entre o helminto S. 

mansoni e o gastrópode Biomphalaria são complexos e foram objeto de uma série de estudos 

(Loker e Bayne, 1986; Richards, Knight e Lewis, 1992; Yoshino e Vasta, 1996; Adema e 

Loker, 1997).  Nesse sentido, estudos relacionados à distribuição potencial de gastrópodes do 

gênero Biomphalaria são essenciais para prever também a possível distribuição e dispersão do 

platelminto responsável por esta enfermidade. 

Apesar da transmissão de patógenos, muitas espécies de gastrópodes são distribuídos 

fora de sua área nativa, causando também impactos ecológicos nas áreas invadidas 

relacionados  a interações bióticas como competição (Facon et al., 2004), parasitismo (Font, 

2003), e predação (Cox e Lima, 2006), o que podendo resultar na redução da biodiversidade 

local (Gurevitch e Padilla, 2004) e transformação de habitats (Santos et al., 2012). Uma das 

espécies de gastrópode que merece destaque é a espécie invasora Melanoides tuberculata 

(Müller, 1774), pertencente à família Thiaridae. Essa espécie é considerada um raspador 

generalista e não seletivo (Madsen, 1992), e também são globalmente distribuída,  M. 

tuberculata está entre os dois tiarideos invasores mais importantes (Facon et al., 2004). Esta 
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espécie tem uma ampla distribuição nativa ao longo do leste da África e do Oriente Médio ao 

sudeste da Ásia (Brown, 1994, Facon et al., 2004), onde habita uma ampla variedade de 

ambientes aquáticos (De Kock e Wolmarans, 2009, Perissinotto et al., 2014). M. tuberculata 

se estabeleceu em todo o Novo Mundo, incluindo regiões dos Estados Unidos (Karatayev et 

al., 2009), Caribe (Pointier, David, Jarne, 2011), América Central e do Sul (De Marco, 1999, 

Peso et al., 2011). No Brasil, o primeiro registro M. tuberculata ocorreu em 1967 (Vaz et al., 

1986). essa espécie invasora pode causar tanto impacto econômico quanto relacionado à saúde 

(Santos et al., 2012), e também, impactos ecológicos que acarretam na redução de espécies 

nativas de gastrópodes (Guimarães, Souza, Soares, 2001; Giovanelli et al., 2003) via 

competição por recurso (Giovanelli et al., 2005, Tramonte et. al. 2019). M. tuberculata tem 

um alto potencial invasor pois possui características muito plásticas, como consumo 

generalista (Raw et. al 2016 ab), tolerância a diferentes níveis de salinidade (Haas, Connell,  

Greenfild, 2021) e dessecação (Facon et. al. 2004) e resistência a altas temperaturas (Gerald, 

Spezzano, 2005; Weir, Salice, 2012 ). 

Em contraponto às introduções acidentais de espécies, algumas têm sido introduzidas 

intencionalmente para combater espécies de pragas agrícolas (Shine et al. 2020) ou 

transmissoras de doenças (Vaz et al., 1986). Entretanto, são muitos os casos em que a 

introdução não cumpriu o papel de controlar a espécie praga e desta forma acabou tornando 

uma praga ainda pior daquela que supostamente deveria controlar. Um exemplo emblemático 

é a introdução do sapo cururu (Rhinella marina) para combater insetos pragas na Oceania 

(Shine et al. 2020). O sapo cururu reduziu drasticamente populações de algumas espécies 

nativas por envenenamento de seus potenciais predadores (Murray e Hose 2005, Shine 2010) 

ou por competição (Mayer et al. 2015). Um dos motivos para a introdução de uma espécie 

para combater uma praga seja má-sucedida está relacionado ao fato que o nicho ambiental 

nem sempre é avaliado. Por exemplo, Melanoides tuberculata foi introduzido na América do 

Sul provavelmente via comércio aquarista e/ou para combater a Biomphalaria, molusco vetor 

da esquistossomose (Vaz et al., 1986). No entanto, a introdução desse gastrópode invasor para 

controle da Biomphalaria glabrata na América do Sul provavelmente focou apenas no nicho 

Eltoniano (ou nicho alimentar, i.e., ambas as espécies são raspadores e compartilham o 

mesmo recurso alimentar, e consequentemente, tem o potencial para competir), mas 

desconsiderou o nicho Grinnelliano (ou ambiental, i.e., as espécies podem tolerar diferentes 

condições ambientais). Consequentemente, a distribuição potencial desses dois gastrópodes 

pode acabar sendo diferente, em cenário atual e futuro, e por esta razão, o M. tuberculata pode 

se espalhar para áreas que o B. glabrata não ocorre e causar prejuízos ecológicos como 
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espécie invasora.  

Assim, entender as características das espécies e suas tolerâncias a variações abióticas 

e o nicho em que elas ocupam é fundamental. Um dos principais fatores que determinam a 

distribuição de uma espécie são as condições climáticas como temperatura e precipitação 

(Petitpierre et al., 2017). As espécies tendem a se adaptar e até mesmo mudar sua área de 

distribuição geográfica para acompanhar alterações impostas pelos cenários de mudanças 

climáticas. Por esse motivo, as mudanças climáticas são atualmente uma das principais 

ameaças antrópicas aos ecossistemas de água doce (Sala et al., 2000; Bellard, 2012). Na 

literatura existem evidências que as espécies podem expandir (Bellard et al., 2013; Gama et 

al., 2017; Mantovano et al., 2019) ou contrair suas faixas de distribuição (Gray, 2017; Lopes 

et al., 2017), respectivamente, em climas temperados e tropicais (Lopes et al., 2017). Em 

comparação com as espécies nativas, as espécies invasoras são mais propensas a se adaptar às 

mudanças climáticas pois geralmente são abundantes, toleram uma ampla gama de condições 

climáticas, cobrem amplas áreas geográficas e ainda apresentam traços biológicos 

competitivos superiores (Hellmann et al., 2008; Brundu, Richardson, 2016). 

Em relação à predição de padrões de distribuição de espécies nativas e não nativas, a 

utilização de modelos de nicho ecológico (em inglês, “ENMS - ecological niche models”) 

corresponde a uma excelente ferramenta para avaliar a distribuição potencial em cenário atual 

e futuro para espécies de interesse econômico, ecológico e sanitário, como as que transmitem 

doenças (e.g., Macedo et al. 2017) ou que são invasoras (e.g., Sales et al. 2017; Mantovano et 

al. 2021; Petsch et al. 2021). Esses modelos relacionam as ocorrências das espécies com as 

variáveis ambientais para  prever locais adequados para o estabelecimento das espécies 

modeladas (Peterson, 2003). Sendo assim, utilizando a ferramenta de modelagem de nicho 

ecológico, nós (i) investigamos a distribuição potencial atual e em cenário de mudanças 

climáticas do gastrópode nativo porém transmissor da esquistossomose B. glabrata e do 

gastrópode invasor M. tuberculata na América do Sul; e (ii) verificamos se há sobreposição 

de nicho ecológico entre essas duas espécies de gastrópodes.  

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Dados de ocorrência 

Os dados de ocorrência de B. glabrata  (Figura 1A) e M. tuberculata (Figura 1B) para 

o globo terrestre foram obtidos por meio de informações indexadas nas plataformas do Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF) (http://www.gbif.org/) e SpeciesLink 

(http://splink.cria.org.br) durante o mês de Agosto de 2021. Foram encontrados inicialmente  

http://splink.cria.org.br/
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246 registros de ocorrências de B. glabrata e 2704 de M. tuberculata. Para evitar vieses 

amostrais, os dados de ocorrência foram filtrados desprezando pontos repetidos e os que 

apresentavam informações taxonômicas duvidosas (com as partículas cf. e aff) e sem 

coordenadas geográficas. Todos os registros de ocorrência foram mapeados em uma grade de 

células com 10 x 10 km de resolução espacial para gerar uma matriz de presença, que foi 

usada para modelar o nicho ambiental das espécies de gastrópodes (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Registros de B. glabrata (A)  e M. tuberculata (B) utilizados na modelagem de 

distribuição obtidos no banco de dados GBIF (www.gbif.org) e specieslink 

(splink.cria.org.br). 

 

3.2.2 Variáveis climáticas e ambientais 

No presente estudo, foram extraídas as variáveis climáticas atuais (presente) e futuras 

(2021-2040; 2041-2060) obtidas a partir do banco de dados WorldClim 

(www.worldclim.org). Considerando as previsões futuras foram selecionados dois cenários de 

http://www.gbif.org/
http://www.worldclim.org/
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emissão de carbono, que são classificados como de efeito leve (ssp126) e alto (ssp370).  Esses 

cenários foram os estimados pelo CMIP 6 (Eyring et al., 2016). 

Para selecionar as variáveis climáticas, realizamos um scree plot para determinar 

quantos fatores eram necessários para representar a variação ambiental sem colinearidade. 

Esse plot indicou que quatro fatores (representados pelas variáveis climáticas e ambientais) 

seriam suficientes  para explicar a variação ambiental. Posteriormente foi realizada uma 

análise fatorial (com quatro fatores) para selecionar quais variáveis representam a maior 

quantidade de variação ambiental respeitando a quantidade de fatores indicados pelo scree 

plot.  Este processo nos retornou, para o presente e futuro, quatro variáveis que 

corresponderam a 88,4% da variação total das variáveis: temperatura máxima do mês mais 

quente (BIO 05), faixa anual de temperatura (BIO 07), precipitação do mês mais chuvoso 

(BIO13) e precipitação do trimestre mais úmido (BIO 17). As variáveis de temperatura e 

precipitação são consideradas como os principais parâmetros climáticos que determinam a 

distribuição global das espécies (Petitpierre et al., 2017), inclusive de gastrópodes (Cordellier 

et al., 2012). 

 

3.2.3 Modelos de nicho ecológico 

Na natureza a ocorrência de espécies em amplas escalas espaciais é determinada  

segundo suas respostas frente a um conjunto de condições ambientais (refletindo o 

componente Grinnelliano do nicho ecológico, sensu Soberón, 2007). Considerando as 

ocorrências das  espécies exóticas B. glabrata e  M. tuberculata, modelos de nicho ecológico 

(ENMs) foram usados para prever a distribuição potencial separadamente de cada uma para o 

Brasil. No processo de modelagem, ocorrências das faixas nativas e não nativas foram 

utilizadas para calibrar nossos modelos e, desse modo, obter previsões mais robustas sobre o 

distribuição de cada espécie (Capinha, Anastácio, 2011). 

Para obter um resultado que nos retorne diferentes aspectos de B. glabrata e  M. 

tuberculata, combinamos as previsões de distintos ENMs (conceitualmente e 

estatisticamente): Bioclim (Busby, 1991), Support Vector Machine (SVM; Vapnik e 

Chervonenkis, 1998), Modelos Lineares Generalizados (GLM),  Entropia Máxima (Maxent; 

Phillips et al., 2006), Distância Gower (Gower, 1971) e modelos aditivos generalizados  

(GAM; Warren et al., 2019), que são baseados em dados de presença ou dados de background  

(não usam dados de ausência uma vez que são indisponíveis para as espécies estudadas). O 

uso de diferentes ENMs fornece diferentes configurações para áreas de distribuição de 

espécies, gerando incertezas sobre qual é o mais apropriado. Visando minimizar tais 
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incertezas foi calculada uma abordagem de previsão definida que mantém um consenso entre 

os diferentes ENMs (Araújo & New, 2007; Diniz-Filho et al., 2009). 

Para gerar as previsões da distribuição da espécie, para cada ENM 75% dos dados de 

ocorrência foram utilizados para calibração (dados de treinamento) e 25% para avaliação 

(dados de teste) aleatoriamente. Este procedimento foi repetido 100 vezes para cada ENMs 

(100 repetições x 6 modelos)  e de acordo com com as condições climáticas atuais, futuras 

(2021-2040; 2041-2060)  e para cada cenário de emissão de carbono (ssp126 e ssp370). 

Posteriormente, foi selecionado o maior valor da área sob o receptor operacional curva 

característica (AUC) para selecionar as melhores previsões (Swets, 1988), incluindo modelos 

com o AUC >0,8 (Swets, 1988; Elith, 2000). Finalmente, o modelo consenso foi construído 

levando em consideração a  média das previsões de ENMs baseado na padronização das 

previsões dos diferentes métodos e consenso computado usando AUC como pesos (Araújo & 

New, 2007). 

Para realizar os testes de equivalência de nicho/semelhanças utilizamos o método 

PCA-env (Broennimann et al., 2012). O PCA-env é calibrado usando todos os dados de 

background, ou seja, todas as condições ambientais registradas para  B. glabrata e  M. 

tuberculata  visto que reduz a dimensionalidade dos dados ambientais aos dois primeiros 

eixos principais em uma análise de componentes principais (PCA). Posteriormente, estes 

dados de background são comparados com os das áreas efetivamente ocupadas pelas espécies 

em cada uma de suas gamas. A sobreposição de nicho entre a espécie nativa e exótica é então 

medida em termos de D de Schoener, que varia de sem sobreposição (0) a sobreposição 

completa (1) (Schoener, 1974; Warren et al., 2008).  

A sobreposição de nicho observada é então comparada com medidas aleatórias de 

sobreposição de nicho. Os testes de equivalência e similaridade de nicho são baseados em 

comparações de medidas observadas de sobreposição de nicho com valores sobreposição 

aleatória, embora diferentes hipóteses nulas sejam testadas. De acordo com Graham et al. 

(2004) os testes e equivalência são realizados para avaliar se os nichos comparados são 

indistinguíveis uns dos outros. A rejeição da hipótese nula em testes de equivalência de nicho 

indica que nichos não são idênticos (Broennimann et al., 2012; Strubbe et al., 2015). Os testes 

de similaridade de nicho, descritos inicialmente por  Peterson et al. (1999), para testar se os 

modelos de nicho para uma espécie predizem ocorrências de outras espécies melhor do que o 

esperado ao acaso. A hipótese nula de similaridade de nicho é aquela  em que a semelhança 

do nicho retida e sua rejeição indica que os nichos são mais diferentes do que o esperado ao 

acaso. Os testes de hipóteses nulas foram repetidos 1.000 vezes para cada espécie, com um 
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nível de confiança de 5%. 

As mudanças de nicho de  B. glabrata e  M. tuberculata  foram medidas diretamente 

em um espaço ambiental em grade (Broennimann et al. 2012). Funções de densidade de 

kernel foram utilizadas para produzir as densidades suavizadas das ocorrências de ambas as 

espécies e da disponibilidade ambiental.  A utilização das variáveis ambientais como medidas 

de mudança de nicho reduz as detecções errôneas de mudanças de nicho devido à distribuição 

desigual das condições climáticas entre as áreas (Guisan et al., 2014). As análises de mudança 

de nicho foram realizadas por meio do pacote ecospat (Broennimann et al., 2015) do 

programa R (R Core Team, 2020). 

A hipótese nula, de que a sobreposição de nicho medida entre  B. glabrata e  M. 

tuberculata é explicada por semelhanças regionais ou diferenças no habitat disponível, é 

rejeitada se a semelhança real entre as duas espécies ficar fora dos limites de confiança de 

95% da distribuição nula. A rejeição da hipótese nula indica que os modelos de nicho das 

duas espécies são mais semelhantes (ou diferentes) do que seria esperado ao acaso.  A rejeição 

da hipótese também indica que a diferenciação de nicho observada entre as espécies é uma 

função da seleção de habitat e / ou adequação, em vez de simplesmente um artefato das 

diferenças ambientais subjacentes entre o conjunto de habitats disponíveis para as duas 

espécies. 

 

3.3 Resultados 

Observamos que os padrões de distribuição potencial do gastrópode B. glabrata se 

remete a toda a extensão da Amazônia e Pantanal (Fig 2A). No entanto, em relação às 

condições climáticas futuras, B. glabrata tem sua ocorrência alterada da região do Pantanal 

para regiões costeiras da Mata Atlântica. Na Região da Amazônia não é observada  uma 

alteração muito forte da distribuição potencial, somente a diminuição da adequabilidade da 

espécie para este local (Fig. 2B, C).   

Em relação à espécie de gastrópode invasor M. tuberculata, também observamos 

como áreas adequadas regiões como a Amazônia, Pantanal e região litorânea da Mata 

Atlântica (Fig. 2D, E, F). No entanto, se comparada com a espécie nativa, sua adequabilidade 

a estes locais é um pouco mais baixa. A região de melhor adequabilidade ambiental do 

invasor M. tuberculata no presente é restrita à Amazônia, Cerrado e ao Pantanal (Fig. 2C).  

Nos períodos futuros, esta adequabilidade diminui, mas a distribuição da espécie não é 

fortemente alterada (Fig. 2E, 2F). 
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Figura 2. Adequabilidade ambiental de acordo com os modelos de distribuição de espécies 

para o gastrópode nativo Biomphalaria glabrata (A-C) e invasor Melanoides tuberculata (D-

F) na América do Sul. A e D= presente; B e E = 2021-2040 (modelo pessimista); C e F = 

2041-2016 (modelo pessimista).  

 

Os resultados de ambas as métricas a respeito da sobreposição de nichos indicam que 

os nichos no espaço ambiental de uma das espécies de interesse pode predizer o nicho da 

outra espécie melhor do que o esperado ao acaso (D= 0,652 e I= 0,733, p < 0,001)  (ou seja, 

os nichos dessas espécies são mais similares do que em um modelo nulo). Entretanto, ainda 

existem particularidades nos nichos dessas espécies. Em especial, o nicho ambiental do 

gastrópode invasor M. tuberculata é maior e possui uma grande porção que é bem diferente e 

não sobreposta com o nicho do gastrópode nativo B. glabrata.  
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Figura 3. Nicho ambiental potencial atual de Biomphalaria glabrata (verde claro) e 

Melanoides tuberculata (vermelho). Quanto mais escura a célula, mais frequente é a condição 

ambiental.  

 

As particularidades do nicho ambiental de cada espécie de gastrópode são traduzidas 

em locais de distribuição potencial únicos no espaço geográfico (Figura 4). Observamos que a 

área de distribuição potencial exclusiva do invasor M. tuberculata é maior e distante (mais em 

direção ao norte) da área de distribuição potencial exclusiva do gastrópode nativo B. glabrata 

(maior parte próxima ao sul do Brasil).   
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Figura 4. Distribuição potencial exclusiva do gastrópode nativo Biomphalaria glabrata (A-C) 

e do invasor Melanoides tuberculata (D-F) na América do Sul. A e D = presente; B e E = 

2021-2040 (modelo pessimista); C e F = 2041-2060 (modelo pessimista).  

 

3.4 Discussão 

A distribuição potencial dos gastrópodes M. tuberculata e B. glabrata apresenta 

algumas particularidades na América do Sul. Observamos que tanto a espécie de gastrópode 

não-nativa quanto a espécie nativa tiveram sua distribuição alterada nos modelos futuros mais 

pessimistas, podendo assim detectar que no futuro estas espécies possuem habitats diferentes 

dos atuais,o que causa preocupação, tanto pelo fato da transmissão de patógenos, no caso da 

esquistossomose transmitida pelo B. glabrata, quanto a possível invasão de novos habitats 

pelo M. tuberculata. Também podemos verificar que apesar do nicho ecológico das duas 

espécies serem sobrepostos em sua grande maioria, M. tuberculata, apresenta um nicho 

ambiental potencial distinto do gastrópode nativo, características essas que definem espécies 

invasoras, por terem uma ampla maior tolerância ambiental e características mais generalistas. 

Por fim, ressaltamos ainda que as duas espécies apresentam áreas de distribuição exclusivas 
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distantes, e estas se modificam e perderam muitos pontos nos cenários futuros e mais 

pessimistas. 

Os padrões de distribuição potencial exclusiva do gastrópode não nativo M. 

tuberculata, corrobora a estudos que associam este molusco a persistir em ambientes com 

temperaturas mais elevadas (Gerald e Spezzano, 2005; Weir e Salice, 2012). Existem também, 

evidências que associam uma maior resistência à dessecação de M. tuberculata em relação a 

B. glabrata (Weir e Salice, 2012; Facon et al., 2004). A temperatura é um dos principais 

fatores ambientais que exercem efeito sobre o metabolismo dos organismos, regulando sua 

sobrevivência, reprodução, crescimento e distribuição (Yvon-Durocher et al., 2010).. O 

aumento gradual da temperatura altera a fisiologia das espécies para tolerar condições mais 

quentes, modificando eventos cruciais do ciclo de vida para o período de clima favorável, de 

forma que espécies busquem faixas de distribuição que apresentem condições ambientais que 

satisfaçam seu nicho térmico (Bellard et al., 2012). Fatores fisiológicos que também 

contribuem para que o gastrópode não nativo seja resistente a ambientes mais adversos 

incluem o fato de possuir um opérculo rígido que pode proteger o moluscos de amplitude 

térmicas, de salinidade, e ameaças químicas e físicas (Mitchell, Hobbs e Brandt, 2004; Weir e  

Salice, 2012).  Este mecanismo de defesa não é tão aprimorado em indivíduos da espécie 

nativa B. glabrata, que possui um opérculo mais delicado, o que reduz  a tolerância desses 

organismos aos fatores adversos. Outra característica que favorece o gastrópode não nativo é a 

maior espessura da concha, que pode estar relacionada à menor taxa de dessecação e predação 

(Facon et al. 2004; Miranda et al. 2016). Portanto, a presença de uma concha mais espessa 

pode ter contribuído para que o M. tuberculata tenha se tornado invasor em tantas regiões 

diferentes do globo. 

A maior porção do nicho ambiental (ou Grinnelliano) do gastrópode nativo B. 

glabrata está contida no nicho ambiental do gastrópode invasor M. tuberculata. Essa é uma 

característica importante para uma possível estratégia de combate ao gastrópode nativo 

transmissor da esquistossomose. O nicho alimentar (ou Eltoniano) dessas duas espécies de 

gastrópodes também é reconhecido como semelhante, uma vez que ambas espécies são 

raspadoras de algas perifíticas (Tramonte et al. 2019; Dillon 2000). Essas condições são 

importantes para serem avaliadas em uma espécie que possa servir como controle biológico 

de outra. No entanto, o M. tuberculata possui uma grande porção de nicho ambiental que é 

exclusiva dele. Essa porção do nicho ambiental é traduzida em uma grande extensão 

geográfica na América do Sul em que apenas o M. tuberculata ocorre. Aliada a ampla 

plasticidade ambiental, essas condições favorecem que o M. tuberculata não ocorra apenas na 
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área em que B. glabrata também está presente (e seja um possível controle da transmissão da 

esquistossomose), mas se torne uma espécie invasora em muitos outros locais.  

A distribuição exclusiva das duas espécies de gastrópodes será modificada com a 

perda de muitos locais únicos nos cenários futuros e mais pessimistas. Apesar de tanto M. 

tuberculata quanto B. glabrata serem gastrópodes de água doce, a espécie não nativa 

apresenta menor perda de áreas de distribuição exclusivas em relação a espécie nativa, 

caracterizando uma maior resistência a períodos de seca e altas temperaturas (Gerald e 

Spezzano, 2005; Weir e Salice, 2012 ). Isso suporta a ideia de alguns trabalhos que sugerem 

que espécies invasoras se beneficiam de uma maior tolerância a condições abióticas 

(Marchetti et al. 2004 a, b; Weir e Salice, 2012) 

Nós ressaltamos que a distribuição potencial do gastrópode invasor M. tuberculata na 

América do Sul tem uma porção diferente do gastrópode nativo transmissor da 

esquistossomose que supostamente deveria controlar. Por meio da ferramenta de modelagem 

nicho, nós evidenciamos que o uso de M. tuberculata como controle biológico de B. glabrata 

por meio da competição, apesar das espécies apresentarem um nicho alimentar e ambiental 

relativamente parecido, não é uma boa estratégia. Isso porque M. tuberculata se torna 

invasora e tem o potencial para se espalhar para uma grande porção da América do Sul, se 

tornando um problema adicional ao da esquistossomose no continente. Deste modo, é 

fundamental conduzir estudos que prevejam a distribuição potencial e a sobreposição de nicho 

de espécies problemáticas, seja ela invasora ou nativa, a fim de tentar minimizar os efeitos 

nocivos destas espécies, seja em relação a impactos ambientais, ecológicos ou sanitários. 
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Apêndice E 

 

Figura S1. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística AUC (Area Ender the Curve, valor de 0 a 1). que indica 

quão acurado nossos modelos foram em indicar a presença ou ausência para a espécie Biomphalaria glabrata. 

 

Apêndice F 

 

Figura S2. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Spec Sens, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Biomphalaria glabrata. 
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Apêndice G 

 

Figura S3. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Prevalence, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Biomphalaria glabrata. 

 

Apêndice H 

 

Figura S4. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Sensitivity, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Biomphalaria glabrata. 
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Apêndice I 

 

Figura S5. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística AUC (Area Ender the Curve, valor de 0 a 1). que indica 

quão acurado nossos modelos foram em indicar a presença ou ausência para a espécie Melanoides tuberculata 
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Apêndice J 

 

Figura S6. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Spec Sens, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Melanoides tuberculata. 



70 

Apêndice K 

 

Figura S7. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Prevalence, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Melanoides tuberculata. 
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Apêndice L 

 

Figura S8. Variáveis de avaliação para o resultado de 25 repetições dos modelos selecionados (Bioclim; Gower; 

GLM;, GAM; Maxent; SVM) pela análise estatística Sensitivity, que indica quão acurado nossos modelos foram 

em indicar a presença ou ausência para a espécie Melanoides tuberculata.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como principais conclusões que podemos verificar nos trabalhos realizados temos o 

intuito de aumentar a disponibilidade de material de pesquisa sobre invasão de gastrópodes, 

seus meios de introdução, as principais regiões invadidas, seus efeitos tanto ecológicos, 

econômicos e sociais. Faz-se necessário esta revisão, pois, apesar de os gastrópodes 

representarem enorme impacto nas áreas invadidas, estudos focados nesta classe ainda são 

poucos, ou voltados para algumas espécies, em especial de valor econômico ou sanitário. 

Neste caso, ampliar o conhecimento sobre a invasão das principais espécies de gastrópodes 

invasores é essencial.  

O segundo trabalho apresentado, possui o intuito de demonstrar que a introdução de 

uma espécie não nativa para combater a proliferação de uma espécie nativa, de interesse 

sanitário, não é uma boa opção, visto que, como demonstrou-se no segundo artigo, apesar dos 

nichos realizados das duas espécies serem muito parecidos, a espécie de gastrópode não nativa 

possui algumas características próprias, que o ajudam a se espandir para outros habitats, os 

quais, a espécie nativa não possui condições de se expandir. Sendo assim, temos como 

principal objetivo de servir como arcabolço teórico o fim da prática de utilização de 

organismos não antivos como controle biológico para organismos que causam problemas, 

sejam eles ecológicos, econômicos ou sanitário. 

Deste modo, entender a distribuição das espécies de gastópodes não nativas 

globalmente, promover o entendimento das formas de introdução destas espécies, os 

principais impáctos causados por tais espécie e também respaudar a não utilização de 

organismos não nativos como feramentas de controle biológico são as pricipais finalidade que 

os trabalhos apresentados tentou responder. 

 


