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RESUMO 

 

 

Bulinus globosus, hospedeiro intermediário do Schistosoma haematobium, foi o objecto 

deste estudo, procedendo-se ao seu estudo bioecológico e à sua caracterização molecular. Para 

tal, foi realizado um levantamento malacológico desta espécie em diferentes colecções de água 

doce, na Província do Bengo, em Angola.  

Neste trabalho são considerados, em primeiro lugar, como introdução, embora muito 

sumariamente, alguns aspectos geográficos da província do Bengo, que possam ter relação com a 

vida dos moluscos, seguidamente apresenta-se um estudo de conjunto, tendo em conta a 

morfologia e sistemática das espécies encontradas, mas também a sua biologia e ecologia. 

Aborda-se resumidamente, a schistosomose, a sua prevalência no Mundo e distribuição 

geográfica, o ciclo de vida do parasita e faz-se uma pequena descrição dos métodos moleculares 

empregues neste trabalho. Depois de enumerados todos os objectivos do presente estudo, 

seguem-se os materiais e métodos, onde é feita uma descrição sobre todo o trabalho de campo 

realizado na Província do Bengo e também do estudo molecular realizado nos Bulinus globosus 

colhidos em quatro áreas distintas. Nos trabalhos laboratoriais foi aplicada a técnica de PCR-

RFLP com adição das enzimas de restrição Msp1 e RsaI e feito um estudo biométrico.  

Posteriormente, são apresentados os resultados não só relativamente à ecologia de Bulinus 

globosus colhidos, como também à caracterização das colecções de água.  
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Para a sequenciação das amostras foi amplificada a região ITS usando os “primers” ETTS 

1 e ETTS 2. A aplicação da enzima de restrição RsaI, apresentou como resultado polimorfismos 

que variaram entre os 600 p.b. e 100 p.b, enquanto que no caso da enzima de restrição Msp1 

obtiveram-se polimorfismos entre os 700 p.b. e 100 p.b. Assim verificou-se a presença de 

polimorfismos genéticos intra-específicos para os diferentes habitats. Quanto à sequenciação das 

amostras, quando comparadas, as lagoas do Ibêndua e do Sungue evidenciam diferentes 

polimorfismos, podendo dizer-se que talvez os moluscos existentes nestas duas lagoas estejam 

sujeitos a uma pressão selectiva. 

Para a sequenciação das amostras foi amplificada a região ITS usando os primers ETTS 1 e 

ETTS 2. Aplicando-se as enzimas de restrição, obteve-se, relativamente à enzima de restrição 

RsaI, polimorfismos que variaram entre os 600 p.b. e 100 p.b., enquanto que no caso da enzima 

de restrição Msp1 obtiveram-se polimorfismos entre os 700 p.b. e 100 p.b. Assim verificou-se a 

presença de polimorfismos genéticos intra-específicos para os diferentes habitats. Quanto à 

sequenciação das amostras, quando comparadas, as lagoas do Ibêndua e do Sungue evidenciam 

diferentes polimorfismos, podendo dizer-se que talvez os moluscos existentes nestas duas lagoas 

estejam sujeitos a uma pressão selectiva. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bulinus globosus, Schistosoma haematobium, Bengo, habitat, DNA, 

PCR-RFLP, enzimas de restrição, sequenciação. 
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ABSTRACT 

 

 

Bulinus globosus, the intermediate host of Schistosoma haematobium, was the object of 

this study, proceeding to its ecological and molecular characterization. For this a malacological 

survey of this specie in different reservoirs of fresh water, in the Province of Bengo in Angola 

was performed. 

This work is composed of an introduction, with some geographical aspects of the Province 

of Bengo that can have relation with the life of the freshwater snails, having in count the 

morphology and systematization of the species found, but also to its biology and ecology. 

Schistosomose and its predominance in the World its geographical distribution, the cycle of life 

of the parasite and also a small description of the molecular approaches used in this work are 

also part of the introduction.  

The objectives of the present study will then be presented followed by material and 

methods, where a deep description about all the fieldwork carried out in the Province of Bengo 

and also of the molecular methods carried out with the Bulinus globosus reaped in four distinct 

areas. The molecular techniques used to analysed the freshwater snails were PCR-RFLP using 

restriction enzymes Msp1 and RsaI and a large biometrical study.  

Subsequently, the results are presented relatively to the ecology of Bulinus globosus 

reaped, and also to the characterization of the collections of water.  
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For molecular analysis the DNA ITS region was amplified using the primers ETTS 1 and 

ETTS 2. The application of a restriction enzyme RsaI to the amplified fragment resulted in 

various polymorphisms that varied between the 600 p.b. and 100 p.b, whereas in the case of the 

restriction enzyme Msp1 the amplified product presented polymorphisms between the 700 p.b. 

and 100 p. b.  

The presence of intra-specific genetic polymorphisms was verified for the different 

habitats. Some DNA samples were sequenced for ITS region and when compared, the ponds of 

Ibêndua and of Sungue presented different polymorphisms thus this serves as an indication that 

these two ponds are subjected to different selective pressures.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Bulinus globosus, Schistosoma haematobium, Bengo, habitat, DNA, PCR-

RFLP, restriction enzymes, sequentiation 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. BREVES NOÇÕES GEOGRÁFICAS E SOCIOECONÓMICAS SOBRE ANGOLA 

Para a realização deste trabalho, foram estudados alguns reservatórios hidrográficos 

existentes na província do Bengo - Angola. 

Angola é um país da costa Ocidental da África, que de acordo com dados publicados em 

2007, apresentava uma população total de 16.900.000 habitantes. O território principal é limitado 

a Norte e a Leste pela República Democrática do Congo, a Leste pela Zâmbia, a Sul pela 

Namíbia e a Oeste pelo Oceano Atlântico. Angola inclui também o enclave de Cabinda, através 

do qual faz fronteira com a República do Congo, a Norte (Figura 1.1).  

Situa-se na região Ocidental da África Austral a Sul do Equador, entre os paralelos 4º 22´ e 

18º 02´ de latitude Sul e os meridianos 11º 41´e 24º 05´de longitude Este de Greenwich. Ocupa 

uma superfície de 1.246.700 Km2, a sua fronteira marítima é de 1.650 km e a fronteira terrestre 

de 4.837 km. 
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1.1.1. Bacias hidrográficas 

Angola apresenta uma morfologia com uma zona litoral plana e o interior assenta numa 

mesa planáltica, cujas alturas variam entre os 1000 e os 2000 metros, onde nascem as suas 

maiores bacias que se distribuem para as cinco principais vertentes hidrográficas. As 47 bacias 

hidrográficas que cobrem a superfície do território angolano distribuem-se segundo a vertente 

Atlântica, com 41.1% da superfície total, cujos rios desaguam no Oceano Atlântico; a vertente do 

Zaire ou Congo, com uma área de afluências de 21.6%; a vertente do Etosha, com cerca de 3.8% 

da superfície total; a vertente do Cubango, que juntamente com a do Kuito alimenta a região do 

Kwando Kuvangu e do Okavango internacional, representa 11.9% do total e a vertente Índica, 

com a bacia internacional do Zambeze, representando 18.6% da superfície total do território 

Angolano. Tirando o Sudeste, a maior parte do território nacional é bem alimentada de água, 

constituindo-se a República de Angola como um dos países mais húmidos de África (Angola 

Atlas Geográfico, 2008). 

 

1.1.2. Clima 

Angola, apesar de se localizar numa zona tropical tem um clima que não é caracterizado 

por aquela condição, devido à confluência de três factores: a corrente fria de Benguela ao longo 

da parte Sul da costa, o relevo no interior e a influência do deserto do Namibe, a Sudeste. A 

localização intertropical e subtropical do hemisfério Sul, a proximidade do mar, a corrente fria 

de Benguela e as características topográficas, são os factores determinantes que caracterizam as 

duas regiões climatéricas (Palanque, 1995). 

Existe uma estação das chuvas curta, que vai de Fevereiro a Abril. Os verões são quentes e 

secos, os invernos são temperados. As terras altas do interior têm um clima suave com uma 



Capítulo 1 - Introdução 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 4 

estação das chuvas de Novembro a Abril, seguida por uma estação seca, mais fria, de Maio a 

Outubro. As regiões do norte e Cabinda têm chuvas ao longo de quase todo o ano. 

Desta forma, a região interior encontra-se subdividida em três zonas: a zona Norte com 

pluviosidade e temperaturas elevadas, zona de altitude que compreende a região planáltica do 

Centro, caracterizadas por temperaturas médias anuais na ordem dos 19ºC, com uma estação 

seca e temperaturas mínimas acentuadas; zona Sudoeste, semi-árida devido à sua proximidade 

com o deserto do Calahari e de temperaturas baixas na estação seca e elevadas (acima dos 26ºC) 

na estação quente. Esta é uma região sujeita à influência de massas de ar tropical continental 

(Atlas geográfico de Angola, 1982). 

 

1.1.3. Distribuição do território 

Dada à imensa extensão do território, em 1980 a divisão político-administrativa estava 

distribuída em 376 comunas, 164 municípios e 18 províncias, nomeadamente Bengo, Benguela, 

Bié, Cabinda, Kunene, Huambo, Huíla, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Kwando Kubango, Luanda, 

Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Moxico, Namibe, Uíge e Zaire, sendo Cabinda a província 

mais setentrional, que constitui um enclave separado do resto do território pela República 

Democrática do Congo com a qual confina a Norte e Nordeste. 

 

1.1.4. Bengo 

O Bengo é uma província de Angola, localizada no norte do país, tendo sido criada em 26 

de Abril de 1980 por desagregação da província de Luanda. A capital da província é a cidade de 

Caxito, no município de Dande, e situa-se 55km a norte de Luanda. 
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Tem cerca de 461 mil habitantes e 41 000 km². É composta por oito municípios: Ambriz, 

Dande, Ícolo e Bengo, Nambuangongo, Quiçama, Dembos, Pango Aluquém e Bula Atumba. A 

norte, a província do Bengo faz fronteira com as províncias de Uíge e Zaire. 

O clima, essencialmente influenciado pelo oceano, tem a floresta savana como vegetação 

dominante. O Bengo é auto-suficiente no que refere à actividade agrícola, produzindo mandioca, 

abacateiro, ananás, feijão, mamoeiro, sisal, palmeira-de-dendém, cana-de-açúcar e produtos 

hortícolas. 

Os trabalhos de campo realizados ocorreram na província do Bengo, nomeadamente no 

canal de irrigação da comuna de Caxito, nas lagoas do Cabungo, Ibêndua, Úlua, Sungue, 

Tubungo e na Barragem das Mabubas. 

 

1.2. DADOS HISTÓRICOS 

A história mostra-nos que ao invés de existir um processo linear e relativamente simples de 

transição epidemiológica, no qual as chamadas doenças de pobreza são substituídas pelos males 

da modernidade, o que se observa é um quadro complexo de alterações, mudanças, adaptações e 

emergências típicas dos fenómenos vivos. 

Entre as doenças decorrentes da “pobreza”, destacamos as parasitárias, ou as parasitoses, 

com especial interesse neste estudo, a schistosomose. 

As primeiras referências a parasitas são feitas em papiros de Ebers (1500 a.C.) nos quais 

são mencionadas manifestações patológicas que, de acordo com os conhecimentos actuais, leva a 

supor corresponderem à infecção pelo Schistosoma haematobium. Aliás, essa suposição foi, 

digamos confirmada pela descoberta em 1910, por Rüffer, professor de Patologia da Escola 

médica do Cairo, de ovos calcificados de S. haematobium nas vísceras de duas múmias egípcias 
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pertencentes à XXª dinastia (1000 a 1250 anos AC) (Grácio, 1981). Considera-se que a 

schistosomose urinária teve como ponto de origem o Egipto, de onde terá irradiado para outros 

países de África e depois para Portugal. 

Conforme já foi dito, o género Schistosoma tem moluscos como hospedeiros 

intermediários. De acordo com Grácio (1981), os moluscos (Filo MOLLUSCA), pelo estudo dos 

fósseis encontrados, terão surgido na terra no período câmbrico, há cerca de 600 milhões de 

anos. Não se sabe ao certo o número actual de espécies de moluscos existentes mas pensa-se que 

esteja perto dos 150.000 exemplares sendo cerca de 80.000 dessas espécies pertencentes aos 

GASTROPODA. Quanto aos fósseis já foram descritas cerca de 35.000 espécies. 

Desde os tempos mais remotos que os moluscos desempenham um papel importante em 

problemas de saúde pública mas, só no séc. XVIII, com Swammerdam (1737), é que se vem a 

conhecer o papel dos moluscos como hospedeiros intermediários de parasitas e por conseguinte a 

surgir o interesse pela malacologia médica. Esse interesse veio a aumentar nos fins do séc. XIX – 

princípios do séc. XX com a descoberta, pelo célebre investigador alemão Bilharz, do 

Schistosoma causador da bilharziose vesical (1851) e com o conhecimento de que aquele parasita 

necessita no seu ciclo de vida de um hospedeiro intermediário que é um molusco de água doce 

(Leiper, 1915 e Grácio, 1981).  

A relação entre as populações de homens, vectores e agentes etiológicos é bastante 

complexa e não parece estar no horizonte, para os próximos anos, a miragem de uma vida livre 

de infecções (Barata, 2000). 
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1.3. MOLUSCOS DO GÉNERO Bulinus 

Para o estudo realizado, entre as classes pertencentes ao filo Mollusca, é a classe 

Gastropoda que merece destaque pela sua importância médica, veterinária e económica. Esta 

classe constitui cerca de ¾ do número total de espécies do filo incluindo os transmissores da 

schistosomose e de outras helmintíases. Além disso, é à subclasse Pulmonata que será dada 

especial atenção. 

 

1.3.1. Posição sistemática de moluscos hospedeiros intermediários de Schistosoma 

haematobium 

Neste subcapítulo será feita uma caracterização sistemática tendo em conta os exemplares 

(Tabela 1.1.) colhidos durante os trabalhos de campo na Província do Bengo - Angola, 

considerando classe, subclasse, ordem, família, subfamília e género.  

Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 

Subclasse Pulmonata 

Ordem Basommatophora 

Família Planorbidae 

Subfamília Bulininae 

Género Bulinus 
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Tabela 1.1 - Tabela resumo sobre a posição sistemática dos moluscos do género Bulinus sp. 

Classificação Taxonómica Descrição 

Filo Mollusca 

Metazoários celomados (com celoma extremamente reduzido), sendo o corpo não-segmentado, de 

aspecto carnoso e protegido, regra geral, por uma concha calcária que lhes serve de exosqueleto (Rey, 

2001). 

Classe Gastropoda 

Moluscos dotados de cabeça bem diferenciada e de um pé achatado. A concha é formada por uma só 

peça, geralmente enrolada em espiral (Rey, 2001). Presença de rádula e manto A respiração, do tipo 

branquial, utiliza geralmente brânquias em forma de ctenídio ou outras estruturas. Presença de tubo 

digestivo completo e sistema nervoso ganglionar. Presença de 1 ou 2 pares de tentáculos. Podem ser 

hermafroditas ou dióicos.  

Subclasse Pulmonata 

Da subclasse Pulmonata fazem parte os gastrópodes sem brânquias. São hermafroditas e não possuem 

opérculo para fechar a concha. Habitam no solo ou em habitats de água doce, sendo por vezes anfíbios. 

Ordem Basommatophora 

Cabeça com um único par de tentáculos, não-invagináveis e com olhos sésseis situados na base destes. 

A concha é lisa e sem opérculo Apresentam tegumento liso e hábitos exclusivamente aquáticos 

(dulcícolas) ou anfíbios. São hermafroditas com aberturas sexuais separadas. 

Família Planorbidae 

Moluscos com concha discóide ou helicoidal, enrolamento sinistrógiro, tentáculos cilíndricos e finos e 

abertura dos órgãos genitais no lado esquerdo do corpo. O sangue é vermelho. A rádula possui muitas 

fiadas longitudinais de dentes, dispostos em filas transversais aproximadamente rectilíneas, com um 

dente central simétrico e bicúspide, dentes laterais tricúspides e os marginais exibindo progressiva 

fragmentação dessas cúspides. 

Géneros Bulinus 

Costumam-se agrupar, regra geral, as espécies e subespécies do género Bulinus Müller em quatro 

grupos:  

 Grupo africanus (= subgénero Physopsis Krauss) – Com uma crista na face ventral do rim; 
columela truncada; as primeiras voltas da concha apresentam habitualmente pequenas 
pontuações ou nódulos dispostos em espirais (Carvalho & Janz, 1960). Neste grupo 
encontram-se três espécies intermédias que são B. africanus, B. globosus e B. nasutus; 

 Complexo B. truncatus/tropicus;  
 Grupo forskalii (conhecido por Pyrgophysa);  
 Grupo B. reticulatus 
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1.3.2. Distribuição Geográfica 

A transmissão da schistosomose numa região depende da existência de hospedeiros 

intermediários. Moluscos do género Bulinus apresentam-se como hospedeiros intermediários de 

S. haematobium na África e Mediterrâneo Oriental e como hospedeiros intermediários de S. 

intercalatum em África. Estas espécies não são encontradas no continente americano, sendo a 

sua distribuição tipicamente africana. 

 

1.3.3. Morfologia Externa de Bulinus globosus 

1.3.3.1. A concha 

A biometria, definida como mensurações fisiológicas (Ricklefs, 2003), pode ser empregue 

para verificação da identidade de um indivíduo e vem sendo utilizada em planorbídeos desde os 

primeiros estudos de sistemática (Lutz, 1918 e Deslandes, 1951). Julga-se que a medição das 

conchas dos moluscos pode elucidar sobre as qualidades do criadouro a que pertencem (Azevedo 

et al., 1961a). Assim, os dados biométricos referentes aos moluscos de qualquer criadouro dão-

nos indicações valiosas sobre a sua evolução podendo também ser de maior importância na 

avaliação da eficiência das campanhas de moluscicidas. No entanto, a observação biométrica das 

espécies zoológicas deve ser encarada como um complemento da sua caracterização, não apenas 

taxonomicamente mas também sob o aspecto biológico. 

Bulinus globosus apresenta uma concha fortemente mineralizada desempenhando o papel 

de peça protectora. O corpo do molusco pode retirar-se na sua totalidade para dentro da concha, 

fugindo às condições desfavoráveis do meio ou à agressão dos predadores. 

A concha é helicoidal e sinistorsa (Figura 1.2.), de forma que se o ápice estiver dirigido 

para cima e a abertura voltada para o observador, esta fica situada sempre à esquerda, como 

acontece no género Physa. No entanto o género Bulinus pode ser facilmente distinto do género 
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à concha faz-se apenas pela implantação, nesta, de uma das extremidades do músculo columelar, 

que depois mergulha no manto e entrelaça as suas fibras com as da massa muscular do pé. 

Bulinus globosus caracterizam-se pela ausência de opérculo (Rey, 2001). 

 

1.3.3.3. Morfologia Interna 

A morfologia interna dos moluscos do género Bulinus segue o mesmo padrão estrutura que 

a estrutura do género Biomphalaria. Algumas diferenças maiores encontram-se no aparelho 

genital. 

O aparelho digestivo do molusco começa com a abertura bucal, provida de espessamentos 

cuticulares denominados de mandíbulas. A abertura bucal localiza-se, por vezes, na extremidade 

de uma projecção da cabeça: a tromba ou probóscis. 

No interior do bolbo bucal situa-se a rádula (Figuras 1.3. e 1.4.), que consiste numa fita 

alongada e revestida de numerosos dentes quitinosos, cujos dentículos em forma de ganchos têm 

as pontas dirigidas para trás. 

 

Figura 1.3 – Rádula e peças mandibulares. a) Rádula; b) Membrana cuticular; c) 

Mandíbula lateral; d) Mandíbula anterior (imagem adaptada de Rey, 2001). 
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excreção. Os resíduos da digestão são evacuados pelo intestino, onde ocorre a reabsorção de 

água (Rey, 2001). 

 

1.3.3.4. Aparelho reprodutor 

Todas as espécies de Bulinus são hermafroditas pois apresentam simultaneamente órgãos 

femininos e masculinos. Assim, um único espécimen pode invadir e povoar um novo habitat. As 

posturas ocorrem de forma intervalada em grupos com cerca de 5 a 40 ovos. Cada postura é 

revestida, com uma massa gelatinosa. Os moluscos eclodem ao fim de 4 a 7 dias e atingem a 

maturidade aproximadamente ao fim de 4 a 7 semanas, tendo em conta a espécie de molusco e as 

condições ambientais que o envolvem. Um molusco pode colocar até 1000 ovos durante o seu 

tempo de vida, a qual pode durar pouco mais de um ano (Azevedo et al., 1961a).  

 

1.3.4. Aspectos ecológicos dos moluscos do género Bulinus 

1.3.4.1. Distribuição e ambiente 

A distribuição geográfica dos moluscos, potenciais hospedeiros de Schistosoma spp., 

define o espaço físico onde a transmissão da schistosomose poderá acontecer ou já aconteceu. O 

conhecimento dos locais de criação dos moluscos e as suas características é da maior 

importância para o conhecimento da epidemiologia das doenças por que são responsáveis 

(Azevedo et al., 1961a). 

Sob este título pretende-se ter em atenção as particularidades geográficas da Província nas 

suas relações com os moluscos, e particularmente com os hospedeiros intermediários do 

Schistosoma spp. Como tal, é necessário referir os tipos de criadouros, caracterizá-los e 

posteriormente aludir aos factores diversos que aí podem influenciar a vida dessas espécies, o 
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biótopo. Será então tida especial atenção aos criadouros tendo em conta os seus aspectos físico, 

químico e biológico, sendo posteriormente relacionadas essas características com os factores 

geográficos que influem na sua constituição, como seja o clima, o solo, a oroidrografia, a 

vegetação e os hábitos das populações. 

Os habitats naturais destes moluscos são, regra geral, áreas aquáticas artificiais, lagos e 

rios, embora possam ocorrer em focos localizados onde se verificam taxas elevadas de 

transmissão. Os seus habitats mudam de acordo com as características físicas da bacia 

hidrográfica do local, variando de águas paradas a correntes, e de pequenas correntes até aos 

maiores lagos de África (OMS, 1994).  

O sol tem também uma influência favorável na vida dos moluscos, quer porque daí resulta 

um maior aquecimento da água, o que favorece o desenvolvimento da flora e da fauna 

necessárias à sua alimentação quer porque exerce uma acção estimulante sobre o seu 

metabolismo geral e sobre as glândulas genitais. Mas, para além disso existem outros factores 

seja de natureza física, biológica ou química que podem interferir na vida dos moluscos. 

Os moluscos do género Bulinus vivem dentro de água e não podem normalmente viver fora 

dela.  

Para cada habitat, a densidade dos moluscos pode ser escassa, exigindo durante as recolhas 

de exemplares, a uma procura mais morosa e em diferentes locais, no entanto, a sua densidade 

varia significativamente com a mudança de estações. Geralmente, os moluscos preferem águas 

pouco fundas, como acontece nas margens de lagos, tanques, pântanos, córregos e canais de 

irrigação, fixando-se aos substratos existentes à superfície da água ou permanecendo em solos 

barrentos ricos em matéria orgânica (Azevedo et al., 1961a). 

Os habitats temporários contêm água apenas alguns meses por ano e por isso são locais 

propícios à transmissão de schistosomose urinária durante um período de tempo limitado, pois os 
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Bulinus que sobrevivem podem rapidamente recolonizar esses habitats temporários depois da 

época das chuvas. 

A maioria dos moluscos aquáticos morre nas estações secas quando são expostos durante 

longos períodos de tempo à ausência de água. No entanto, algumas espécies, durante esse 

período, enterram-se no barro e estivam, sendo capazes de resistir à dissecação durante longos 

períodos de tempo, podendo chegar a meses.  

 

1.3.4.2. Caracterização dos habitats 

1.3.4.2.1. Tipos de habitats 

Durante o trabalho de campo realizado na Província do Bengo, os quatro primeiros tipos de 

habitats abaixo descritos (Tabela 1.2.) foram os locais escolhidos para fazerem parte deste 

estudo. De qualquer forma, será de interesse relativo fazer uma breve descrição dos vários 

habitats onde os moluscos se podem desenvolver.  

 

Tabela 1.2 – Breve descrição dos diferentes tipos de colecções de águas, possíveis habitats 
de moluscos. 

Tipo de colecção Descrição 

Canal de irrigação 
Canal de fraca corrente, geralmente rectilíneo, de largura variável, de fraca profundidade (habitualmente 
com menos de 1 m), mas de nível superior ao terreno a irrigar. Geralmente é cavado na terra, mas pode ser 
construído em cimento. Contém água quase permanentemente, conforme as necessidades agrícolas. 

Lagoa 
Grande colecção de água parada natural ou artificial. As lagoas podem ter profundidade variável, 
apresentar ou não vegetação aquática e ter o fundo e margens de constituição variável. 

Rio 
Pelo seu grande volume de água e forte corrente, não oferecem geralmente condições favoráveis à vida dos 
moluscos. Nas margens, porém, de águas tranquilas, pouco profundas e com vegetação podem 
desenvolver-se facilmente. 

Represas e 
barragens 

Colecções de água parada artificialmente, como consequência da construção de um dique. Podem ter 
dimensões variadas, mas no geral são profundas. São, muitas vezes, locais convenientes para os moluscos, 
mas então, em regra, apenas nas margens, já que aí a profundidade é menor e há plantas aquáticas que lhes 
convém. 

Vala de drenagem 
Canal de nível mais baixo que o terreno, cavado na terra, com fundo lodoso, de corrente nula ou muito 
fraca e em regra com água permanente.  
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Vala de arrozal Colecção de água com pouca profundidade, exposição ao sol e abundante vegetação 

Canal de 
alimentação 

Grande colector de água oriundo directamente do rio e que irá dar lugar às valas de irrigação. 

Valas de campos 
de cana-de-açúcar 

Possuem geralmente muita matéria orgânica e porque se apresentam fortemente ensombradas quando as 
canas estão completamente desenvolvidas, ou largamente expostas ao sol, uma vez as canas cortadas. A 
água é parada ou de fraca corrente, mas, pelas características apontadas, não constituem local ideal para a 
vida dos moluscos. 

Charco Pequena colecção de água resultante das chuvas, duma bolsa de rio ou de qualquer trabalho hidroagrícola. 

Terrenos 
alagadiços 

Terrenos muitas vezes extensos e inacessíveis, quer permanente ou temporariamente apresentam-se 
cobertos de água, geralmente ricos em vegetação e com condições favoráveis à criação de moluscos. 

Lago Colecção de água extensa, de grandes dimensões e de fundo e margens de constituição variáveis. 

Pântano 
Colecção de água parada, de dimensões inferiores às de uma lagoa e geralmente com muitas plantas 
aquáticas e detritos orgânicos. 

Braço de rio Bolsa ou curso de água resultante de um rio, geralmente de água parada ou de muito fraca corrente. 

Riacho 
Pequeno curso de água, geralmente de fraca corrente e favorável, por isso, à criação de moluscos. As suas 
margens e os seus leitos podem ter aspectos variados e assim apresentar-se pedregosos, lodosos e 
arenosos. 

Vale de nascente 
Geralmente apresenta-se muito limpo, sem vegetação aquática, mas está apto a contaminar-se pela larga 
exposição ao ar livre e às populações. 

Nascente em 
toalha 

Colecção de água represada, pequena em relação com a nascente local, destinada ao abastecimento das 
populações. Apresenta-se regra geral limpa, sem plantas, e por isso não é normalmente muito rica em 
moluscos. 

 

1.3.4.2.2. Aspectos físicos 

De acordo com Jordan et al. (1980) os moluscos, hospedeiros intermediários do género 

Schistosoma, podem ser encontrados numa variedade de habitats naturais onde as condições 

ambientais podem diferir drasticamente. Dos factores abióticos (Appleton, 1978), a temperatura 

e a pluviosidade são as mais importantes. 

 Temperatura 

A temperatura actua como uma força reguladora, especialmente em latitudes altas ou 

altitudes, por afectar a reprodução e o crescimento do molusco (Meillon et. al. 1958).  
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 Pluviosidade 

Este parâmetro apresenta um papel que lhe confere a capacidade de alargar, reduzir ou 

destruir criadouros preexistentes ou de criar outros. De acordo com Rey (1956) as grandes 

chuvas podem ser desfavoráveis para os moluscos, tendo por vezes um efeito catastrófico para as 

populações de planorbídeos. O desaparecimento dos moluscos ou a sua redução podem ser 

devidos ao arrastamento pela velocidade e turbulência da corrente. 

 Turbidimetria 

O efeito da turbidimetria é difícil de avaliar. Pequenos períodos de elevada turbidimetria, 

tal como acontece durante as inundações durante as épocas das chuvas, não têm qualquer efeito 

adverso no desenvolvimento dos moluscos. No entanto, uma turvação prolongada das águas do 

criadouro pode afectar o crescimento da vegetação, factor relevante ao desenvolvimento dos 

moluscos. 

 

1.3.4.2.3. Aspectos biológicos 

A flora e a fauna dos criadouros são dois aspectos relevantes no desenvolvimento dos 

hospedeiros intermediários pois com eles se relaciona, como é óbvio, a vida dos moluscos. Sobre 

eles surtem uma influência determinante quanto à sua alimentação, quanto à presença de plantas 

favoráveis, ou de plantas tóxicas e quanto ao equilíbrio químico e biológico do ambiente. 

Diversos estudos têm sido realizados sobre a influência dos factores biológicos dos criadouros na 

vida dos moluscos, com o fim de se descobrir a forma de procurar nesse conhecimento um meio 

de luta contra aqueles agentes (Azevedo et al., 1961a). Assim, podem ser considerados dois 

grupos de elementos biológicos, sendo eles os elementos favoráveis, indispensáveis à vida dos 
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moluscos, e onde se incluem os elementos necessários à sua alimentação e respiração, e os 

elementos antagónicos ao seu desenvolvimento.  

No primeiro grupo podemos incluir os elementos vegetais tais como a microflora, que é o 

principal constituinte da camada limosa que reveste as plantas submersas, frequentemente 

conhecida como periphyton. Alem disso, é bem sabido que os moluscos ingerem plantas de 

natureza variada. Da possibilidade de se alimentarem convenientemente depende, porém, como é 

óbvio, o seu poder de multiplicação e o tamanho que podem atingir (Azevedo et al., 1961a).  

Os moluscos são vulgares em águas ricas em plantas aquáticas e moderadamente poluídas 

com matéria orgânica, por exemplo fezes e urina, como frequentemente acontece perto das 

habitações humanas. As plantas actuam como substratos essenciais para a alimentação e 

oviposição dos moluscos aquáticos, mas também desempenham um importante papel 

protegendo-os contra as correntes fortes dos rios e predadores, tais como pássaros e peixes. No 

entanto, é importante salientar que um excesso de plantas na água ou nas margens pode levar a 

um excesso de matéria orgânica prejudicial à vida dos moluscos. 

Alem da influência directa da microflora nos moluscos como fonte alimentar, ela influi 

também como fonte de oxigénio dissolvido na água, e que tanto condiciona a sua vida, pois, 

quando o teor nesse elemento é muito baixo ou muito alto, a vida dos moluscos fica prejudicada 

(Azevedo et al., 1961a). 

Quanto ao segundo grupo de elementos biológicos que dificultam o desenvolvimento dos 

moluscos hospedeiros intermediários de S. haematobium, podem ser considerados os agentes 

microbianos, tais como bactérias, vírus e fungos; parasitas, tais como larvas de outros 

tremátodes; plantas tóxicas diversas, tais como a Schwartzia madagascariensis e Tephrosia 

vogeli; moluscos de grande porte; e outros predadores, tais como peixes, provavelmente a 

Tilapia, rãs, insectos, caranguejos, camarões, aves aquáticas e mamíferos. 
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1.3.4.2.4. Aspectos químicos 

A composição química da água dos habitats tem uma influência decisiva sobre a vida dos 

moluscos. Além dessa acção directa sobre os habitats, a composição química destes actua 

indirectamente na vida dos moluscos facilitando ou não o desenvolvimento do plâncton e de 

seres diversos que lhe são necessários ou prejudiciais. 

 pH 

Quando se estuda a relação entre a distribuição dos moluscos e a composição química da 

água, um dos factores a que se tem ligado mais importância é ao pH. No entanto, deve-se ter 

presente que da concentração hidrogeniónica da água influi um grande número de factores do 

ambiente relacionados com a vida dos moluscos, como sejam o teor em cálcio, a possibilidade da 

fotossíntese, de que depende a remoção do CO2 e a produção de O2. É sabido que o pH das 

colecções de água pode apresentar variações bastante significativas de hora a hora durante o dia, 

no entanto os moluscos não podem ser encontrados em águas salgadas ou com pH ácido. 

 Cloretos 

Estes sais, particularmente sob a forma de cloreto de sódio, constituem um factor de grande 

importância na limitação dos moluscos hospedeiros intermediários, como prova disso é a sua 

raridade ou ausência nas áreas da costa (Azevedo et al., 1961a). Durante a época seca e ao dar-se 

uma redução no caudal do criadouro aumenta a probabilidade de ocorrer aí uma maior 

concentração salina e por isso se compreendem as variações por que, sob o ponto de vista 

químico, os moluscos devem passar.  

 Cálcio 

Apesar de este não ter sido um parâmetro medido durante este trabalho de campo é de 

considerar o cálcio um importante constituinte da concha do molusco desempenhando um papel 
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de importância no metabolismo animal, regulando a permeabilidade dos tecidos e sendo 

necessário às plantas verdes, das quais os hospedeiros intermediários tanto beneficiam. Por outro 

lado, a riqueza em cálcio do molusco está intimamente ligado às componentes do fundo das 

colecções. No entanto, conforme já foi dito, este não foi um parâmetro analisado durante as 

pesquisas, mas de acordo com Azevedo et al. (1961a), devido talvez à laterização dos solos de 

África, deve dizer-se que o seu conteúdo é, no geral, pobre em cálcio.  

 Magnésio 

Este elemento, apesar de não ter sido medido, é necessário aos moluscos e à microflora 

com clorofila, formando o seu principal alimento.  

 Ferro 

Este elemento é considerado necessário ao desenvolvimento de algas e à formação de 

clorofila, actuando como agente catalítico, no entanto tal como o cálcio e o magnésio, não foi um 

parâmetro medido. 

 

1.3.4.2.5. Agentes de dispersão 

 Agentes naturais 

Aqui estão incluídas as condições climáticas e as características de estação, a chuva e os 

acidentes naturais, a intervenção das aves, e várias espécies de insectos e mamíferos.  

As aves aquáticas desempenham um papel muito importante na distribuição de certa 

espécie de moluscos. Os moluscos podem ser transportados nas suas patas, asas e penas. 

Também é admitida a possibilidade dos moluscos serem transportados para outro local, depois 

de serem engolidos por estas aves. Desta forma, as aves contribuem muito para a distribuição dos 

moluscos, sendo que por sua intervenção, alguns moluscos foram encontrados em lugares pouco 
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vulgares, muitas vezes ajudadas pelos ventos. Além dos pássaros, os mamíferos também podem 

interferir na dispersão e manutenção do molusco por duas formas diferentes: mecânica ou 

biológica, sendo que na acção mecânica os ovos ou moluscos adultos podem ser transportados 

até longas distâncias nas patas e na pele desses animais; enquanto que na acção biológica estão 

envolvidas as plantas aquáticas secas ou os substratos, onde os ovos ou o molusco se fixam e 

podem ser arrastados pela corrente ou pela acção mecânica. 

 Agentes artificiais 

Neste caso o transporte está ligado com as actividades humanas. Os barcos usados na pesca 

e outros materiais, podem transportar os moluscos ou os ovos, que previamente aderiram às suas 

superfícies.  

 

1.3.5. VIGILÂNCIA E CONTROLO DOS MOLUSCOS 

1.3.5.1. Controlo da Schistosomose - Moluscicidas 

Até à década de 70, o combate à schistosomose tinha como objectivo principal o controlo 

da transmissão. A principal medida era por isso a redução das populações dos moluscos 

hospedeiros intermediários. A partir dos anos 80, depois do advento de drogas quimioterápicas 

mais eficazes, seguras e baratas, o principal objectivo passou a ser o controlo da morbilidade, 

com ênfase no tratamento quimioterápico. Actualmente, a estratégia é conjugar o controlo 

quimioterápico com medidas preventivas, como a educação em saúde e o saneamento (Programa 

de Vigilância e Controle da Esquistossomose (PCE), 2007). 

De acordo com Rey (1956), diante das condições actuais, sem poder contar com uma 

terapêutica ou um programa de saneamento eficiente, as nossas atenções voltam-se ainda para o 

combate ao molusco hospedeiro intermediário. No entanto, os moluscicidas ainda estão longe de 
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permitir os resultados almejados. Para a aplicação dos moluscicidas é necessário ter em 

consideração as peculiaridades da biologia dos moluscos. Combatê-los na época das chuvas, 

quando as posturas são muito abundantes e se encontram espalhadas por toda a parte, não é o 

mesmo que combatê-los na época seca quando o volume de água é muito menor e os moluscos, 

já bem desenvolvidos, tornam-se escassos em muitos lugares ou permanecem em estivação 

enterrados no barro quase seco. 

A sobrevivência dos moluscos durante os períodos de seca tem sido apontada como uma 

das principais causas de ineficácia dos tratamentos com moluscicidas. Sabe-se, de longa data 

(Barlow, 1935), que o repovoamento de criadouros temporários, tais como valas e canais de 

irrigação, pode ocorrer com o retorno da água, a partir moluscos que se conservam sobre a lama, 

em vida latente.  

Rey (1956), analisando as razões do fracasso dos métodos de combate, considerou a 

importância desse factor, ao lado de outros, como a elevada capacidade de reprodução, a acção 

efémera dos produtos tóxicos até então disponíveis e a dispersão dos moluscos transportados 

passivamente pelas correntes ou em decorrência do aumento do nível da água e inundações 

(Wright et al., 1958).  

O tratamento com moluscicidas pode ser dispendioso, quando se trata de cursos de água 

extensos. Por isso, e de acordo com as exigências da legislação ambiental, a aplicação deve ser 

restrita aos trechos de comprovada importância epidemiológica. É recomendado o uso dos 

moluscicidas durante a época de posturas escassas, com repetição um mês mais tarde (Rey, 

1956). 
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1.4. SCHISTOSOMOSE 

1.4.1. Características gerais 

A Schistosomose, também conhecida como schistosomíase, bilharziose, bilharzíase ou até 

mesmo “samba” ou “tchissué”, como é vulgarmente chamada pelos habitantes locais da 

Província do Bengo, é considerada, a seguir à malária, a mais prevalente infecção parasitária, 

representando assim um grave problema de saúde pública (WHO, 1999; Mountfourd, 2005). 

É causada por algumas espécies de tremátodes digenéticos (DIGENEA), pertencentes à 

Família SCHISTOSOMATIDAE e ao género Schistosoma, sendo os moluscos de água doce do 

género Bulinus (Müller, 1781) hospedeiros intermediários destes tremátodes (Ferreira, 1988 e 

WHO, 1999). Por sua vez, os humanos e outros vertebrados são considerados os hospedeiros 

definitivos pois é neles que se desenvolve a forma adulta do parasita (forma sexuada). 

Assim, os moluscos desempenham um papel importante como fontes de infecção para a 

espécie humana, sendo alvos de algumas medidas de controlo na luta contra algumas parasitoses 

(Rey, 2001). 

Entre os parasitas dos humanos ou de animais encontra-se em primeiro lugar, pela sua 

importância em Saúde Pública, o Schistosoma, nomeadamente S. haematobium, S. mansoni, S. 

japonicum, S. intercalatum e S. mekongi (WHO, 1979). No entanto, das espécies que parasitam 

os humanos, as mais importantes, devido à sua distribuição e prevalência, são as três primeiras 

espécies, enquanto outras espécies, como o S. intercalatum e o S. mekongi, apesar de possuírem 

importância médica, são de distribuição mais limitada. 

A schistosomose devido à acção perniciosa que mantém sobre o desenvolvimento físico e 

mental, pela morbilidade que causa e também pelo prejuízo económico que origina, tem não só 

repercussão ao nível individual mas também ao nível social. Facilmente se compreende que 
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numa sociedade onde haja elevada taxa de parasitados haverá forçosamente fraca possibilidade 

de evolução socioeconómica e também com o decorrer dos anos os efeitos negativos das 

parasitoses no desenvolvimento físico e mental da população será mais vincado. 

 

1.4.2. Schistosomose no Mundo 

A schistosomose é uma doença de grande impacte socioeconómico, desempenhando um 

papel limitante em produção animal. Na medida em que algumas das espécies que afectam os 

animais se podem transmitir aos humanos, assume também um papel de relevo em saúde 

pública. Este é um problema mais comum em áreas rurais. 

Assim, esta parasitose constitui um sério problema de saúde pública, colocando em risco 

cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Além disso, cerca de 20.000 pessoas morrem anualmente 

em consequência de doenças associadas pela sua natureza crónica, como o caso do cancro da 

bexiga causado pelo Schistosoma haematobium ou a fibrose causada pelo Schistosoma mansoni 

(WHO, 1993), de maneira que do ponto de vista de Koroltchouk et al. (1987), a implementação 

de programas de controlo eficazes permitiria reduzir a taxa global de carcinoma vesical em 5000 

a 10000 casos por ano. 

O impacte que a schistosomose tem em saúde pública e a sua magnitude são bem 

evidentes, tendo em conta os dados disponibilizados pela OMS em que mais de 600 milhões de 

pessoas, em 74 países, estão em risco, mais de 200 milhões de pessoas estão infectadas, das 

quais 20 milhões com gravidade, cerca de 120 milhões apresentam sintomatologia ligeira e 80 

milhões são assintomáticos (Gibodat, 2000).  

Esta é por isso uma das parasitoses mais prevalentes no mundo, sendo endémica em 76 

países e territórios (Engels et al., 2002) estando intimamente associada à pobreza e ao baixo 

nível de desenvolvimento económico, levando as populações a utilizarem águas contaminadas 
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para a agricultura, trabalho doméstico e lazer. O clima tropical exerce uma irresistível atracção 

nas faixas etárias mais jovens para práticas recreativas em águas naturais. As actividades 

profissionais muitas vezes obrigam o trabalhador a ter contacto prolongado com águas 

contaminadas (lavadeiras, trabalhadores em horticulturas, trabalhadores de canaviais irrigados 

por canais etc.) (Katz & Peixoto, 2000).  

De acordo com a OMS, a schistosomose é considerada uma doença negligenciada e não 

persiste nestes locais devido às características climáticas mas sim devido à pobreza existente e à 

negligência para com as populações mais carenciadas. 

A endemia é elevada em regiões de baixo padrão económico. No entanto, não se pode 

pensar em debitar somente à campanha contra a schistosomose todo o custo dos trabalhos; o 

alcance das medidas preconizadas extravasa os limites dessas campanhas e vai influenciar na 

redução da morbimortalidade por doenças entéricas, no desenvolvimento das comunidades e, 

subsequentemente, na elevação do padrão de vida das regiões afectadas. Os benefícios oriundos 

desses trabalhos devem ser medidos em termos económicos, e só neles se encontra a verdadeira 

avaliação. 

No que respeita a S. haematobium, calcula-se que 120 milhões de indivíduos apresentem 

sintomatologia urinária, dos quais 70 milhões com sinais de hematúria, 18 milhões com 

alterações morfológicas da parede vesical (Van Der Werf et al., 2003 e Cook & Zumla, 2003) e 

10 a 40 milhões com uropatia obstrutiva baixa (WHO, 1998). 

Quando um terço da população do planeta carece de falta de água e saneamento, as forças 

da globalização, que também actuam como determinantes sociais de saúde, também devem ser 

consideradas.  

Nos países em desenvolvimento, o controlo da schistosomose depende de quimioterapia, 

nomeadamente de Praziquantel (PZQ), fármaco altamente efectivo contra todas as espécies de 
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schistosoma, sendo a sua utilização em programas de controlo implementados em vários países 

de África, Médio Oriente, América do Sul e da Ásia, demonstrando um impacte significativo na 

redução da prevalência e morbilidade da schistosomose (WHO, 2003). 

 

1.4.3. Schistosomose em Angola 

Apesar da distribuição deste problema ter sido alterada nos últimos cinquenta anos e de 

estarem a ser implementados programas de controlo, o número de pessoas infectadas ou em risco 

de infecção não diminuiu podendo mesmo aumentar devido ao crescimento da população. 

As lesões do tracto urinário causados por S. haematobium na África Sub-Sahariana 

caracterizam-se por sintomas e sinais como hematúria, disúria e hipogastralgia e, nos estadios 

mais avançados da doença, podem evoluir para neoplasias (Van Le et al., 2004, Shiff et al., 2006 

e Figueiredo, 2008).  

É importante ressaltar que, indivíduos eliminando ovos do parasita e a ocorrência de 

planorbídeos susceptíveis à infecção, são dois factores essenciais relacionados com a expansão 

da doença em Angola. Juntando a esses dois factores a ausência de saneamento básico e água 

tratada para grande parte da população. 

O controlo da doença em Angola é dificultado por algumas razões nomeadamente a 

disseminação dos hospedeiros intermediários e os seus mecanismos de resistência aos 

moluscicidas, os altos custos associados com a implementação de condições sanitárias, a 

precariedade da distribuição de águas e o contacto permanente das populações com as águas, o 

intenso trabalho necessário para implementar novos hábitos de educação sanitária assim como a 

adesão das comunidades aos programas de controlo, a ineficiência do tratamento implementado 

na redução da prevalência da doença devido a reinfecções, a falta de protecção individual e a 

inexistência de uma vacina eficiente na prevenção da doença. 
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Assim, indivíduos infectados que mantenham os mesmos hábitos, defecando e urinando 

nas águas das lagoas, rios ou canais, excretando ovos de Schistosoma sp., onde outros indivíduos 

mantêm as suas actividades quer seja relacionado com a agricultura ou com o lazer podem ser 

infectados originando assim a continuidade do problema, de tal forma que a taxa de reinfecção 

permanecerá alta caso os comportamentos não sejam alterados e não seja promovida a educação 

para a saúde (Jordan et al., 1980). 

 

1.4.4. Distribuição geográfica 

1.4.4.1. No Mundo 

De acordo com estudos realizados, a schistosomose, nas suas diversas formas, foi 

assinalada em 76 países de três continentes: América, África e Ásia (Figura 1.5.), onde algumas 

centenas de milhões de indivíduos estão expostos ao risco de infecção (Rey, 2001). Calcula-se 

que a schistosomose seja responsável por mais de 20 mil mortes por ano (Chitsulo, 2000). 

Devido às migrações e viagens realizadas por todo o mundo, a schistosomose importada tem 

aumentado na Europa nos últimos anos (Pereira & Pérez, 2004), embora tenha sido possível 

interromper a transmissão, nomeadamente em Portugal, Chipre, Tunísia, Israel e Japão (Rey, 

2001). 

Na África, quase todos os países possuem áreas endémicas, à excepção da República 

Saharaui, em Ruanda e Burundi. Os países mais afectados são: Egipto, Gâmbia, Senegal, Guiné-

Bissau, Mali, Burquina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Chade, Sudão, Tanzânia, Malawi, 

Moçambique, Angola, Zâmbia, Zimbabwe, Suazilândia e República Sul-Africana (Chu, 1978; 

James e Webbe, 1973; Grácio, 1988b; OMS, 1993 e Rey; 2001).  

A infecção por Schistosoma mansoni é endémica em 52 países e territórios da América do 

Sul, Caribe, África e região oriental do Mediterrâneo. Quanto ao S. japonicum (Katsurada, 



BIOECOLOG

1904), c

Oriente 

da Indo

em algu

Bruce, 

(Greer, 

Outras 

ocasion

 

GIA E CARACT

causador da

onde, só n

nésia e Ma

umas áreas 

1978) é reg

Yong, 198

espécies de

nalmente o h

F

TERIZAÇÃO M

a bilharziose

nas Filipinas

lásia. Schis

da África 

gistado na 

88) foi enco

e schistosom

homem ou c

Figura 1.5 – S

 

MOLECULAR

e japónica, o

s, afecta cer

tosoma inte

Central (Bu

Indochina, 

ontrado na M

mas mesmo

causar-lhe d

Schistosomose

R DE Bulinus gl

ou oriental,

rca de 600 

ercalatum (F

ulinus spp.)

Vietname, 

Malásia (K

o sendo par

dermatites, a

e. Países ou á

lobosus DE AN

 a sua local

000 pessoa

Ficher, 193

). Schistoso

Laos e Ca

Katz e Dias,

rasitas de a

as quais são

áreas em risco

C

NGOLA 

lização está 

as. Também

4 e Grácio,

oma mekong

ambodja. Sc

, 2002 e Co

animais, pod

o provocada

o, 2008 (OMS

Capítulo 1 - 

confinada a

m existe nalg

, 1988a), ex

gi (Voge, B

chistosoma 

oura e Ama

dem contud

as por cercár

S). 

Introdução

ao Extremo

gumas ilhas

xiste apenas

Brickner &

malayense

aral, 2004).

do parasitar

rias. 

o 

28 

o 

s 

s 

& 

e 

. 

r 

 



Capítulo 1 - Introdução 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 29 

1.4.4.2. Em Angola 

Em 2005, o MINSA (Ministério da Saúde em Angola) realizou um estudo que mostrou que 

S haematobium está presente em todo o território angolano, enquanto S. mansoni se encontra 

apenas em algumas zonas do Planalto Central (Figura 1.6.), continuando estas espécies a ser 

endémicas em Angola (Cambournac et al., 1954; Grácio, 1977/78a,b, c, d; 1980a,b;1996; 

Dumba, 2006; Leitão, 1986; Chipopa, 2000 e Figueiredo, 2008). S. intercalatum continua a ser, 

ao que tudo indica, uma espécie ausente no país (Grácio, 1980, Chipopa, 2000 e Dumba, 2006) 

A migração das populações nas últimas três décadas, associado às precárias condições 

socioeconómicas, infra-estruturas sanitárias, saneamento básico, entre outras, poderá ter causado 

alterações significativas na distribuição e prevalência das espécies causais de schistosomose. 

Além disso, o desenvolvimento que tem ocorrido com o advento da paz, implicando a 

movimentação de pessoas e bens, restabelecimento das populações de diversas proveniências, 

incluindo as de países vizinhos poderá traduzir-se na introdução e/ou no aumento da 

schistosomose quer em zonas urbanas quer em zonas rurais (Dumba, 2006). 
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1.4.5. Ciclo de vida de Schistosoma spp. 

As espécies de Schistosoma são transmitidas por diferentes hospedeiros intermediários. No 

caso do Schistosoma haematobium apresenta os humanos como únicos hospedeiros definitivos e 

os moluscos do género Bulinus como hospedeiros intermediários (Faust et al., 1975). 

 

Figura 1.7 - Ciclo de vida do Schistosoma (Adaptado de Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC). 

1. Os hospedeiros definitivos eliminam ovos pela urina (S. haematobium) ou pelas fezes 

(Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. intercalatum e S. mekongi), encontrando-se estes já 

embrionados. Os ovos que atingem o exterior só conseguem sobreviver se contactarem com 

água doce (lagoas, rios ou outras colecções de água) e outras condições favoráveis como a 

temperatura a 25 – 30ºC, luminosidade, pressão osmótica. 
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2. Os ovos depositados nas colecções de água quando sujeitos a condições favoráveis, eclodem 

dentro de um período relativamente curto (cerca de alguns minutos), libertando os miracídios, 

que são a forma infectante para os moluscos hospedeiros intermediários.  

3. Após a eclosão em meio aquático, o miracídio ciliado inicia um processo de procura pelo 

hospedeiro intermediário, o molusco que é específico para cada espécie de Schistosoma. 

Mantém a sua capacidade infecciosa entre 8 a 12 horas (Jordan & Webbe, 1982), raramente 

atingindo as 24 horas (Rey, 2001). Os miracídios são atraídos pelos moluscos por estímulos 

físicos e quimiotacticos a substâncias por eles produzidas (Kinoti, 1971; Wright, 1971; 

Christensen, 1980 e Jourdane & Théron, 1987).  

4. Após a invasão, os seus cílios desaparecem, os músculos degeneram e, em poucos dias, o 

parasita está transformado numa primeira geração de esporocistos ou esporocistos mãe, 

ocorrendo isto, geralmente, nas proximidades do sítio da penetração, e posteriormente numa 

segunda geração ou em esporocistos filhos, que se desenvolve 2 a 6 semanas após a penetração 

do miracídio. 

5. Cerca de duas semanas depois, começam a ser produzidas cercárias, as quais emergem dos 

esporocistos filhos e migram através dos tecidos dos moluscos para o abandonarem e atingirem 

a água. A eliminação das cercárias é diária e o período principal dessa eliminação varia com a 

espécie de Schistosoma. Tem sido observado que os esporocistos filhos têm capacidade de 

deixar de produzir cercárias para dar origem a uma terceira geração de esporocistos, 

esporocistos netos, os quais por sua vez irão produzir cercárias. Desta forma fica assegurada a 

infestação do molusco, geralmente, por toda a sua vida (durante muitos meses ou até mesmo um 

ano).  

Um miracídio dá origem a milhares de cercárias do mesmo sexo, sendo eliminadas do molusco 

cerca de 34 dias após a penetração do miracídio. O número de cercárias eliminadas por molusco 

e por dia é muito variável e, tendo em conta o tamanho do caracol, oscila em torno de 500 e 
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raramente ultrapassa as 2000 cercárias diárias. Essa eliminação coincide com os hábitos de 

contacto do hospedeiro definitivo com a água, e o seu poder infectante é máximo durante as 

primeiras 8 horas, diminuindo e perdendo a sua actividade em 72 horas (Rey, 2001). 

6. Assim, estas nadam activamente até localizarem e aderirem ao hospedeiro definitivo, 

penetrando a sua pele até atingirem os vasos sanguíneos ou linfáticos da epiderme, iniciando-se 

assim a fase endógena do ciclo biológico. A fase de penetração ocorre aproximadamente 

durante 5 minutos. A penetração das cercárias também pode ocorrer através da mucosa oral.  

7. Desde o momento em que se inicia a penetração, a cercária sofre modificações morfológicas e 

fisiológicas, passando a denominar-se de schistosomulo (Sommerville & Rogers, 1986). 

8. Alguns schistosomulos morrem e outros atingem a circulação, passam pelo coração direito, 

pelos pulmões, pelo coração esquerdo e são lançados na circulação arterial. 

9. Uma vez alcançada a circulação portal intra-hepática, os parasitas alimentam-se dos nutrientes 

do sangue portal crescem rapidamente e transformam-se em adultos. Os adultos passam assim a 

mover-se nas veias portais mais largas e as fêmeas alojam-se nos canais ginecóforos dos 

machos.  

10. Depois machos e fêmeas migram aos pares contra a corrente sanguínea para alcançarem os seus 

territórios de eleição sendo eles os plexos venosos vesicais, rodeando a bexiga urinária (S. 

haematobium), veia mesentérica inferior e suas ramificações (S. mansoni e S. intercalatum) e a 

veia mesentéria superior e suas ramificações (S. japonicum). Cerca de 5 a 8 semanas após a 

penetração das cercárias, as fêmeas começam a depositar os seus ovos, enchendo as vénulas dos 

locais onde se encontram os adultos e amadurecendo.  

Depois os ovos embrionados podem alcançar o lúmen da bexiga (S. haematobium) e outros o 

lúmen do intestino (S. mansoni, S. intercalatum e S. japonicum) sendo depois eliminados com a 

urina ou com as fezes, respectivamente. Outros, não conseguindo alcançar o caminho certo, 

penetram em vasos sanguíneos da circulação portal e entram no fígado, onde muitos deles 
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acabam retidos dando origem a patologia. Outros, ainda, penetram no tecido hepático e entram 

na circulação sistémica. Neste caso podem circular pela corrente sanguínea e instalar-se em 

qualquer outro órgão do corpo. Quanto ao S. haematobium, alguns dos ovos são arrastados com 

a corrente sanguínea na veia elíaca interna e entram na circulação sistémica e, por outro lado, 

grande número de ovos ficam retidos na parede da bexiga, podendo dar origem a calcificações. 

Os ovos viáveis eliminados com as fezes ou com a urina, que venham a alcançar as colecções de 

água adequadas às exigências bioecológicas do parasita, irão iniciar um novo ciclo de vida com 

a eclosão de miracídios. 

A longevidade dos parasitas adultos é muito grande, podendo alcançar os 20 anos (Wallerstein, 

1949; citado por Euzéby, 1975). 

 

1.4.6. Relação Parasita – Hospedeiro 

O S. haematobium, em condições naturais, além dos humanos, só infecta outros 

vertebrados, excepcionalmente (OMS, 1985; Rey, 2001). 

No soro do homem e dos babuínos (Papio anubis), infectados com S. haematobium, 

encontram-se anticorpos letais para os schistosomulos. Os estudos imunológicos mostraram que 

a protecção conferida pela primeira invasão parasitária promove a destruição dos parasitas nas 

reinfecções em fases do ciclo evolutivo posteriores à passagem pelos pulmões (Agnew, 1988; 

Pearce, 2005 e Rey, 2001). Os linfócitos de pacientes com schistosomose, quando incubados 

com ovos viáveis de S. haematobium, provocam a formação de um factor solúvel que é 

quimiotáxico para eosinófilos. Tais factos parecem corresponder à imunidade mediada por 

células e destacam o papel dos linfócitos no controlo da actividade eosinófilica, no organismo 

humano (Cheever, 1975; Wadde e Sher, 1980; Barsoum, 2003; Mountfourd, 2005; Pearce, 2005; 

Carvalho e Andrade, 2006 e Corrêa-Oliveira, 2006). 
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Factores genéticos, condições fisiológicas e nutricionais, hábitos e condições gerais de 

vida, bem como a falta de acesso à educação e aos recursos médicos, contribuem por sua vez 

para complicar os dados do problema (Rey, 1982; OMS, 1985; Rey et al., 1987; OMS, 1993; 

Rey, 2001 e Carvalho e Andrade, 2006). 

A densidade cercariana, em determinado lugar, é influenciada não só pela hora do dia e 

pela correnteza do meio, mas também por outros factores. O poder de penetração das cercárias, 

na pele, diminui rapidamente poucas horas depois de elas terem abandonado o molusco 

hospedeiro (Rey, 1982; Rey et al., 1987 e Rey, 2001). 

 

1.5. TÉCNICAS MOLECULARES APLICADAS NO ESTUDO DE MOLUSCOS 

Durante muitos anos a classificação dos moluscos de água doce foi baseada no estudo 

morfológico das conchas, por ser a parte mais resistente e visível do seu corpo e a única 

geralmente conservada para a classificação. Ora, sabe-se bem, em face da variabilidade da forma 

da concha e do seu tamanho, conforme as condições ecológicas, como os elementos assim 

obtidos são falíveis, por isso os estudos moleculares de diversos hospedeiros invertebrados foram 

iniciados na tentativa de compreender o gene cuja expressão pode influenciar o desenvolvimento 

dos parasitas, esperando com isso o esclarecimento quer da expressão do gene do parasita quanto 

do hospedeiro, podendo eventualmente conduzir a métodos inéditos para o controlo das doenças 

(Knight et al., 2000) sendo assim aplicados como ferramenta adicional à identificação 

morfológica.  

Os métodos moleculares baseiam-se na análise de DNA, examinando directamente o 

genoma do parasita, e não sendo assim confundidos com factores de variabilidade induzida pelo 

ambiente ou pelo hospedeiro, nem com factores associados ao ciclo de vida ou modificações pós 

translaccionais (Singh, 1997).  
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Das diversas técnicas que têm vindo a ser desenvolvidas no estudo das populações de 

moluscos de água doce com importância médica, destacamos as seguintes: 

 

1.5.1. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

A PCR, descrita por Saiki et al. (1985) baseia-se na amplificação exponencial selectiva de 

uma quantidade reduzida de DNA de uma única célula tendo esta técnica revolucionado o 

mundo científico. Assim, o objectivo da PCR é produzir uma quantidade apreciável de um 

segmento específico de DNA a partir de uma quantidade mínima. O DNA molde sofre uma 

amplificação controlada por enzimas, obtendo-se milhões de cópias do fragmento de DNA de 

interesse. O molde pode ser qualquer forma de DNA de cadeia dupla.  

O segredo do sucesso da PCR consiste na capacidade que ela tem de amplificar uma 

sequência precisa de DNA aliada à sua simplicidade, rigor, elevada sensibilidade e 

especificidade. Não é necessário isolar o DNA que se pretende amplificar, uma vez que a 

especificidade da PCR é dada pelos primers. É assim uma técnica rápida, barata e segura. No 

entanto, também apresenta limitações como a necessidade de conhecer a sequência de DNA a 

amplificar para que possam ser sintetizados primers específicos, a relativa facilidade com que 

ocorre contaminação da amostra de DNA estranho, uma vez que se trata de uma técnica muito 

sensível, e a limitada extensão da sequência que é possível amplificar. Também pode ocorrer 

incorporação errónea de bases durante a replicação. 
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1.5.2. Restriction Fragment Lenght Polymorfism (RFLP) 

A análise de polimorfismos usando enzimas de restrição (RFLP) pode ser aplicado a DNA 

ribossomal (rDNA) mas também a outras regiões genómicas. O DNA digerido pelas enzimas de 

restrição dá origem a fragmentos que podem ser separados por electroforese e gel de agarose, 

sendo transferidos depois para uma membrana de nitrocelulose ou “nylon” e hibridizada com 

uma sonda específica de DNA, previamente marcada com radioactividade ou outra aproximação 

ao “Southern Blot” (RFLP-SB) (Cuesta-Bandera et al., 1988; Bowles & McManus, 1993; Hope 

et al., 1991 e Eckert et al., 2001). 

 

1.5.3. Operões de RNA ribossomal 

Os operões de RNA ribossomal nos quais estão contidas as regiões ITS1 e ITS2 e o gene 

RNAr 5.8S têm sido utilizados em estudos taxonómicos envolvendo espécies de diferentes 

regiões geográficas, as quais permitem a construção de filogenias (Vidigal et al., 2004), em 

estudos de variabilidade genética entre espécies muito próximas (Stothard et al., 1996) e na 

identificação de moluscos com importância médica e veterinária (Rollinson & Kane, 1991). 
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CAPÍTULO 2 

 

2. OBJECTIVOS 

O estudo realizado apresenta como objectivo geral aumentar o conhecimento sobre os 

moluscos de água doce pertencentes ao género Bulinus do Bengo - Angola, tanto a nível 

ecológico como a nível molecular e como objectivos específicos: 

1. Caracterizar a distribuição geográfica de Bulinus globosus na Província do Bengo – 

Angola, procedendo ao levantamento malacológico em diferentes tipos de habitats. 

2. Identificar e caracterizar os seus habitats e estabelecer uma possível relação entre a sua 

distribuição geográfica, os habitats e as características morfológicas dos moluscos. 

3. Relacionar as características morfométricas das conchas dos moluscos colhidos nos 

diferentes habitats com as características de cada um dos habitats em estudo. 

4. Relacionar a localização e as condições dos criadouros com a origem dos casos 

autóctones de doença conhecidos. 

5. Caracterizar molecularmente Bulinus globosus através da técnica de PCR-RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polymorfism – Polymerase Chain Reaction) aplicada à 

região ITS do rDNA e aplicação das enzimas de restrição MspaI e RsaI. 



Capítulo 3 – Material e Métodos 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 39 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. INQUÉRITO MALACOLÓGICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DO BENGO - ANGOLA 

3.1.1. Colheita dos moluscos 

O trabalho de campo realizado ocorreu durante os meses de Fevereiro a Abril de 2009, 

tendo sido estudadas sete colecções de água doce situadas na Província do Bengo, Angola. As 

colheitas de exemplares malacológicos executaram-se segundo o método de captura por 

indivíduo, em espaço e tempo determinado. 

Assim, as colheitas de moluscos ocorreram durante a época seca, em que as colecções 

estão mais estabilizadas e acessíveis. Esta é uma época de carência de água estabelecendo-se um 

contacto mais estreito das populações com os habitats. Além disso, a vegetação existente na água 

encontra-se completamente a descoberto registando-se assim durante as pesquisas grande 

abundância de moluscos. As colheitas de moluscos foram efectuadas nas Lagoas do Cabungo, 

Ibêndua, Úlua, Sungue e Tubungo, na Barragem das Mabubas e no canal de irrigação situado na 

comuna de Caxito. Para cada habitat foi feito um registo e anotadas as coordenadas do local com 

recurso a GPS.  
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As pesquisas foram feitas nos centros das lagoas, onde a profundidade era maior, nas 

margens destas e raspando o fundo das colecções. No rio Dande, a pesquisa foi realizada nas 

zonas de menor e maior quietude, pois algumas espécies poderiam preferir as zonas mais 

agitadas. 

Os moluscos colhidos foram colocados em recipientes de PVC com tampa, os quais 

continham água e vegetação do habitat.  

 

3.1.2. Identificação e caracterização dos habitats 

Para a identificação e caracterização dos habitats foi mantido o modelo de ficha de registos 

utilizado por Grácio, nos seus inquéritos malacológicos (Anexo 1). De acordo com os critérios 

estabelecidos por Azevedo & Medeiros (1955) foi possível proceder à classificação do tipo físico 

e carácter dos habitats identificados. 

Neste trabalho, para a caracterização bioecológica dos habitats, foram tidos em conta 

alguns dos factores que directamente influenciam a vida dos moluscos, incidindo sobre os 

seguintes elementos: pH, alcalinidade, cloretos, dureza total e carbonatada, matéria orgânica, 

nitritos e sulfatos, mas também do tipo de substrato, vegetação na água e em volta do habitat. 

Quanto ao tipo de vegetação e substrato foram observados visualmente e classificados com base 

no protocolo estabelecido para a caracterização dos habitats (Anexo 1).  

 

3.1.3. Características morfométricas das conchas 

Para este estudo, as conchas foram secas e guardadas em recipientes de vidro, protegidas 

com algodão e os recipientes rotulados com a identificação da espécie, local de colheita e a data.  
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Na análise das características morfométricas das conchas de B. globosus foram apenas 

consideradas as colecções de água das lagoas do Ibêndua e Sungue, visto ter sido nestas lagoas 

que se colheu o maior número de moluscos. Para cada um dos habitats destas colecções, foi feita 

com base nos seguintes parâmetros: altura total da concha (At), altura da abertura (Aa), diâmetro 

maior (DM) e largura da abertura (La) (Figura 3.1). Foi também analisada a relação entre os 

parâmetros DM/At; La/Aa; Aa/At e La/DM, calculadas a média, mediana, desvio padrão, 

diâmetro máximo, diâmetro mínimo, segundo a metodologia referida por Azevedo et al. (1961a) 

e Sesen (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 – Esquema com as medições de um exemplar do género Bulinus (Dimensão 

real: altura total x diâmetro maior - 11,90 x 7,96 mm). 
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3.1.4. Análise de dados 

Na análise de dados, foi utilizado o Programa SPSS versão 17.0. 

 Depois de efectuar uma análise exploratória e descritiva das principais variáveis em 

estudo, verificaram-se as condições de aplicabilidade de técnicas estatísticas não-paramétricas. 

Dado que os pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias falharam 

frequentemente, optámos por técnicas não-paramétricas (Siegel & Castellan, 1988), 

nomeadamente, o teste Kruskal-Wallis para comparar, em termos medianos, as várias 

características morfométricas nos habitats em estudo.  

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS MOLUSCOS COLHIDOS 

3.2.1. Extracção de DNA genómico 

Das colecções de água em estudo, foram seleccionados aleatoriamente 40 exemplares. Dos 

moluscos que se encontravam em etanol, foi-lhes retirado o pé e a cabeça (zona cefalopodal) 

para extracção do DNA genómico, a qual foi realizada segundo a metodologia de Stothard 

(1996), com algumas modificações.  

Assim, adicionou-se 600µl de solução CTAB (Cetyltrimethyl Ammonium Bromide), pré-

aquecida a 65ºC, e 20 µl de Proteinase K. As amostras foram maceradas e colocadas numa estufa 

a uma temperatura de 65ºC, durante 2 horas, sendo agitadas a cada 15 minutos, de forma a 

manter o extracto ressuspendido (Figuras 3.2.A e 3.2.B). 
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tubo adicionaram-se 40 µl de tampão TE (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM) dissolvendo-

se o precipitado. As amostras foram guardadas a uma temperatura de -20ºC.  

 

3.2.2. Amplificação do DNA genómico 

A amplificação do DNA genómico dos moluscos foi realizada por reacção de PCR, 

aplicada à Região Interna Transcrita (ITS) do DNA ribossomal. Os fragmentos foram 

amplificados com os oligonucleótidos ETTS1 e ETTS2 (Kane & Rollinson, 1994) que se 

encontram descritos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Sequência de “primers” aplicados para o estudo das regiões ITS1 e ITS2. 

 

As reacções de amplificação da região ITS (Figura 3.6.) foram efectuadas em volumes de 

25 µl, utilizando o kit “puRETaq ready-To-Go PCR beads” comercializado pela “GE 

Healthcare”. Em cada reacção de PCR foi também incluída uma amostra negativa (sem DNA) 

que serviu de controlo negativo. As reacções de amplificação foram efectuadas num 

termociclador AVISO®, GmbH Mechatronic Systems. 

Primers Sequência Autor 

ETTS1 5’ - TGC TTA AGT TCA GCG GGT – 3’ 
Kane & Rollinson, 1994 

ETTS2 5’ – TAA CAA GGT TTC CGT AGG TGA A – 3’ 
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Figura 3.6 - Representação esquemática da Região ITS de B. globosus. 

 

Para a amplificação das amostras utilizou-se um programa com os seguintes passos: 1 ciclo 

a uma temperatura de 95ºC durante 5 minutos, seguido de 32 ciclos com as condições de 95ºC 

durante 45 segundos, 54ºC durante 1 minuto, 72ºC durante 2 minutos e 72ºC durante 5 minutos. 

 

3.2.3. Electroforese em gel de agarose 

Após a amplificação, os fragmentos de DNA foram submetidos a electroforese em gel de 

agarose a 1% em tampão TAE (Tris-Acetato 40mM EDTA 1mM; pH 8,0), onde foi incorporado 

brometo de etídio, numa concentração de 0,5 μg/ml. Juntamente com os produtos de PCR foi 

também adicionado um marcador de massa molecular “HyperLadder II” (Bioline), com 2000 

p.b. As amostras foram preparadas com 1,5 µl de tampão de aplicação ao qual foram adicionados 

2,5 µl de produto de PCR. A migração ocorreu a 100V, durante cerca de 40 minutos. Os 

fragmentos de DNA amplificados foram visualizados sob radiação ultra-violeta (UV) por 

emissão de fluorescência do brometo de etídio intercalado de DNA numa cabine 

Alphalmager®HP, AlphaInnotech. 
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3.2.4. Aplicação das enzimas de restrição 

Neste estudo procedeu-se à aplicação de dois tipos diferentes de enzimas de restrição, 

cortando em diferentes zonas do DNA amplificado, conforme mostra a tabela seguinte. 

 

Tabela 3.2 - Enzimas de restrição utilizadas para o estudo da região ITS. 

Enzima Sequência Local de clivagem 

RsaI 
5’ – GTAC – 3’ 

3’ – CATG – 5’ 

5’ – GT^AC – 3’ 

3’ – CA^TG – 5’ 

Mspa I 
5’ – CCGG – 3’ 

3’ – GGCC – 5’ 

5’ – C^CGG – 3’ 

3’ – GGC^C – 5’ 

 

Como cada enzima apresenta uma actividade diferente foi necessário proceder a ajustes 

para perfazer um total de 10 unidade em cada eppendorf, de acordo com o protocolo fornecido 

pela casa comercial. Após a incubação “overnight” a 37ºC, foi feita uma electroforese em gel de 

agarose a 3% em solução TAE (40 mM Tris-Acetato, 1mM EDTA, pH 8,0) contendo uma 

concentração de 0,5µg/ml de brometo de etídio.  

A migração das moléculas de DNA foi avaliada por comparação com as de um marcador 

de tamanho molecular de 2000 p.b. (HyperLadder II, Bioline). As amostras foram preparadas 

com 3µl de produto de PCR submetido à acção das enzimas de restrição ao qual foi adicionado 

2µl de tampão (Azul de Bromofenol com glicerol). A migração foi feita a 100V, durante 

aproximadamente 60 minutos. Os fragmentos de DNA foram vizualizados após exposição a raios 

ultravioleta (Alphamager® HP, Alpha Innotech). 
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3.2.5. Purificação e sequenciação dos produtos amplificados 

Os produtos de PCR amplificados para a região ITS foram enviados para purificação e 

posterior sequenciação para os serviços de sequenciação da empresa STABVIDA (ITQB, FCT, 

UNL).  

As sequências nucleotídicas parcialmente obtidas para a região ITS foram analisadas 

através do programa “Basic Local Alignment Search Tool” (BLAST) 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), permitindo a pesquisa de sequências homólogas disponíveis 

na base de dados públicas, nomeadamente no GenBank (National Center for Biotechnology 

Information, NCBI). Os alinhamentos das sequências nucleotídicas dos produtos de PCR 

sequenciados foram efectuados usando o programa de alinhamento múltiplo ClustalW 

(Thompson et al., 1994), ainda que alguns ajustes tenham sido introduzidos à mão.  

Foi ainda utilizado o programa Mega 3.1 (Kumar et al., 2004). 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. DISTRIBUIÇÃO E BIOECOLOGIA DE B. globosus  

4.1.1. Distribuição  

Neste estudo foram identificados e caracterizados 15 habitats distribuídos da seguinte 

forma: 5 habitats na Lagoa do Ibêndua, 2 habitats na Lagoa do Sungue, 3 habitats na Lagoa do 

Úlua, e 1 habitat para as Lagoas do Tubungo e Cabungo, canal de irrigação de Caxito e 

Barragem das Mabubas (Figura 4.1 e Tabela 4.1). O registo de B. globosus ocorreu nos cinco 

habitats da Lagoa do Ibêndua (n=308), nos dois habitats da lagoa do Sungue (n=23), na Lagoa do 

Tubungo (n=4) e na Lagoa do Cabungo (n=2). Durante todo o trabalho de campo foram colhidos 

337 moluscos.  

Na Tabela 4.1 estão descritas as coordenadas das colecções de água em estudo, à excepção 

das lagoas do Tubungo e Cabungo, incluindo o total e a média de moluscos colhidos em cada 

colecção. 
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Figura 4.1 – Mapa de Angola, assinalando-se a região onde se localizam as colecções de 

água estudadas.  
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Tabela 4.1 - Dados gerais de cada colecção de água. 

 

 

Colecções de água 
Coordenadas 

Altitude Distância a 
Caxito Total de moluscos Média de moluscos colhidos/habitat 

Latitude Longitude 

Lagoa do Ibêndua -8°32'27.03" 13° 30' 52.32'' ~9 m ~23 km 308 61,6 

Lagoa do Sungue -8°29'54.19" 13°26'22.76" ~4 m ~77 km 23 11,5 

Lagoa do Úlua -8°31'58.79" 13°27'57.80" ~26 m ~68 km 0 0 

Lagoa do Tubungo - - - ~73 km 4 4 

Lagoa do Cabungo - - - ~14 km 2 1 

Canal de irrigação de Caxito  8° 34' 39.21'' 13° 39' 46.25'' ~84 m  0 0 

Barragem das Mabubas 8° 32' 29,73'' 13° 40' 49,82'' ~102 m ? 0 0 
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Como é representado na Figura 4.2., Tabela 4.1, foi na Lagoa do Ibêndua que se colheu um 

maior número de moluscos, com uma totalidade de 308 exemplares (61,6%), seguindo-se a 

Lagoa do Sungue com 23 moluscos (11,5%), a Lagoa do Tubungo com 4 moluscos (4%) e a 

Lagoa do Cabungo com apenas 2 exemplares colhidos (1%). Não foram encontrados moluscos 

na Lagoa do Úlua, canal de irrigação de Caxito e Barragem das Mabubas.  

Apesar de se ter registado 61,6% de moluscos colhidos na Lagoa do Ibêndua, estes valores 

poderão não corresponder totalmente à realidade pois o esforço aplicado foi superior ao esforço 

exercido nas outras lagoas, ou seja, o número de pessoas que participaram foi muito superior na 

primeira lagoa. O facto de não terem sido encontrados moluscos em três das sete colecções de 

água em estudo, não significa porém que não exista aí a presença dessa espécie. 

 

 

Figura 4.2 - Total de moluscos colhidos em cada criadouro. 
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Tabela 4.2 - Características gerais de cada habitat. 

Colecções de 
água Habitats Nº de moluscos Tipo físico de habitat Vegetação do 

habitat Tipo de vegetação na água Exposição 
solar Substrato pH 

Temperatura da 
 água (à 

superfície) 

Ibêndua 

IB1 3 

Lagoa 

Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Abanos" ou nenúfares; "copos 
de água"; "batata de água", 
"alface", capim alto e capim 

baixo 

Total 

Argila; Húmus; Matéria em 
composição 

7,2 27°C 

IB2 9 Emergente; 
Flutuante 

"Copos de água", "batata de 
água", capim alto e capim baixo Total 7,6 28°C 

IB3 2 Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Copos de água", "batata de 
água", "alface", capim alto e 

capim baixo 
Total 7,2 33°C 

IB4 53 Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Abanos", "copos de água" e 
"alface" Total 7,6 28°C 

IB5 241 Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Abanos" ou nenúfares; "copos 
de água"; "batata de água", 
"alface", capim alto e capim 

baixo 

Total 7,2 29°C 

Sungue 

S6 15 

Lagoa 

Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Copos de água"; "batata de 
água"; "alface", capim alto e 

capim baixo 
Total 

Argila; Húmus; Matéria em 
composição 

7,6 35°C 

S7 8 Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Copos de água"; "batata de 
água"; "alface", capim alto e 

capim baixo 
Total 7,6 30°C 
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Tabela 4.2. (Cont.) - Características gerais de cada habitat. 

Colecções de 
água Habitats Nº de moluscos Tipo físico de habitat Vegetação do 

habitat Tipo de vegetação na água Exposição 
solar Substrato pH Temperatura da 

 água (à superfície) 

Úlua 

U8 0 

Lagoa 

Emergente; 
Flutuante "Abanos" Total 

Rochas; Areia; Argila; 
Húmus; Matéria em 

composição 
7,2 35°C 

U9 0 Emergente; 
Flutuante "Abanos" Total Rochas; Argila 7,2 30°C 

U10 0 Emergente; 
Flutuante "Abanos" Total Rochas; Areia; Argila 7,2 29°C 

Tubungo T11 4 Lagoa Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Abanos"; "batatas de água"; 
"alface" Total Argila; Húmus; Matéria 

em composição 7,2 33°C 

Cabungo C12 2 Lagoa Emergente; 
Flutuante; Imersa 

"Abanos", "copos de água" e 
"alface"; Capim e "alface" Total Rochas; Argila 7,2 30°C 

Caxito CX13 0 Canal de irrigação Nula - Total Cimento 6,8 28 

Mabubas M14 0 Rio Emergente Capim alto e "abanos" Total Areia; Argila 6,4 25 
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4.2.1. Aspectos biológicos 

4.2.1.1. Tipo de vegetação no habitat 

Verificou-se que a vegetação mais predominante nos habitats era do tipo emergente, 

flutuante e imersa, registando-se um total de 326 moluscos colhidos, ao passo que nos habitats 

onde não foi identificado qualquer tipo de vegetação, não foi colhido nenhum exemplar (Figura 

4.10., Tabela 4.2). 

 

Figura 4.10 - Número de moluscos consoante a presença de vegetação no habitat. 

 

4.2.1.2. Tipo de vegetação na margem dos habitats 

Durante o trabalho de campo verificou-se que a vegetação na margem de cada habitat era 

sempre abundante. Apenas na margem do canal de irrigação de Caxito não foi registado qualquer 

tipo de vegetação. 
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4.2.1.5. Tipo de substrato 

Foi registado um maior número de moluscos (n=335) nos habitats com substrato composto 

por argila, húmus e matéria em composição, seguindo-se os habitats compostos por rochas e 

argila (n=2).  

 

4.2.2. PARÂMETROS FÍSICOS 

4.2.2.1. Temperatura  

De acordo com a Tabela 4.2. e com a Figura 4.12., verificou-se que a temperatura máxima 

da água foi de 35ºC, enquanto a temperatura mínima foi de 25ºC. A temperatura média da água 

foi de 29,6ºC.  

Figura 4.12 - Temperatura e pH em cada habitat. 

 

4.2.2.2. Exposição solar 

Verificou-se em todos os habitats uma exposição solar total. 

 



Capítulo 4 – Resultados 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 60 

4.2.2.3. Cheiro e Limpidez 

As amostras de água analisadas, de todos os habitats estudados, foram consideradas 

inodoras. Quanto à limpidez, observou-se que o número de B. globosus colhidos foi muito 

superior em águas límpidas (n=273) do que em águas turvas (n=10). 

 

4.2.3. Parâmetros Químicos 

4.2.3.1. Dureza total e Dureza CaCo3 

Verificou-se que a dureza total e a dureza carbonatada (CaCO3), entre os intervalos 5ºd e 

10ºd, registaram um maior número de B. globosus, n=335 e n=251, respectivamente. (Figura 

4.13).  

 

 

Fig. 4.13 - Dureza total e dureza CaCO3 e o número de moluscos colhidos. 

 

4.2.3.2. Nitritos e Nitratos 

Quanto aos nitratos registou-se baixa concentração em todos os habitats, à excepção do 

canal de irrigação de Caxito e de um habitat na Lagoa do Úlua, onde se obteve uma concentração 

de 25mg/L para cada um. Estes valores são indicadores de poluição. Detectou-se uma 
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concentração elevada de nitritos, igual a 50 mg/L, num habitat da Lagoa do Ibêndua, sendo este 

um factor indicador de poluição das águas. 

 

4.2.3.3. Cloro 

À excepção do canal de irrigação de Caxito, onde se obteve uma concentração de cloro 

igual a 0,8 mg/L, todos os outros habitats tinham uma concentração de cloro igual a 0 mg/L. 

 

4.2.3.4. pH 

Quanto ao pH determinado em cada reservatório, os valores oscilaram entre os 6,4 (valor 

mínimo) e os 7,6 (valores máximo), enquanto o pH médio foi de 7,12 (Figura 4.12.). 

 

4.2.4. Análise das características morfométricas de B. globosus 

Conforme referido anteriormente, nas lagoas do Ibêndua e Sungue, foram colhidos 331 B. 

globosus 

A média da altura total (At) das conchas foi de 12,57 mm, o valor médio da altura da 

abertura (Aa) foi de 9,71 mm; as médias do diâmetro maior (DM) e da largura da abertura (La) 

foram de 8,41 mm e 5,31 mm, respectivamente. Quanto às relações globais médias dos 

parâmetros, DM/At apresentaram um valor médio de 0,67; La/Aa um valor médio de 0,54; a 

Aa/At e a La/DM valores médios de 0,78 e 0,64 (Tabela 4.3.). 
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Tabela 4.3 - Características morfométricas de B. globosus nos habitats em estudo. 

 
Nº de moluscos  Altura Total (mm)  Altura da abertura (mm)  Diâmetro Maior (mm)  Largura da Abertura (mm) DM/At  La/Aa  Aa/At  La/DM 

Ib
ên

du
a 

Média 

308 

12,34 9,61 8,28 5,2 0,68 0,54 0,79 0,63 

Mediana 12 10 8 5 0,67 0,55 0,79 0,63 

Desvio Padrão 2,56 1,66 1,7 1,29 0,09 0,08 0,07 0,12 

Máxima 19 14 16 11 1,78 0,92 1 1,83 

Mínima 5 5 4 2 0,32 0,33 0,37 0,25 

Su
ng

ue
 

Média 

23 

15,57 11,09 10,22 6,74 0,66 0,61 0,72 0,66 

Mediana 15 11 10 7 0,67 0,6 0,71 0,67 

Desvio Padrão 2,87 1,62 1,76 1,29 0,04 0,08 0,07 0,07 

Máxima 20 14 12 10 0,71 0,83 0,86 0,91 

Mínima 7 6 4 3 0,57 0,5 0,58 0,58 

To
ta

l 

Média 

331 

12,57 9,71 8,41 5,31 0,67 0,54 0,78 0,64 

Mediana 12,00 10,00 8,00 5,00 0,67 0,55 0,79 0,63 

Desvio Padrão 2,71 1,69 1,78 1,34 0,08 0,08 0,07 0,12 

Máxima 20,00 14,00 16,00 11,00 1,78 0,92 1,00 1,83 

Mínima 5,00 5,00 4,00 2,00 0,32 0,33 0,37 0,25 
 



 

BIOECOLOG

N

diferenç

enquant

evidente

aos par

(p>0,05

 

 

N

evidenc

(p>0,05

GIA E CARACT

No estudo da

ças inter-po

to na altura 

es (Tabela 

râmetros em

5). 

Figura 4.1

Nas relações

ciadas difer

5) (Tabela 4

TERIZAÇÃO M

a variabilid

opulacionais

da abertura

4.3., Figura

m estudo, n

14 - Dimens

s dos diâm

renças entre

.3., Figura 4

MOLECULAR

ade da conc

s que incid

a (Aa) e na 

a 4.14.). Co

não foram 

sões das con

diferente

metros estud

e cada um,

4.15). 

R DE Bulinus gl

cha (n = 33

diram no di

largura da 

ontudo, pel

encontrada

nchas de B.

s parâmetro

dos, DM/At

, não sendo

lobosus DE AN

31), os dois

iâmetro ma

abertura (L

lo teste de 

as diferença

 globosus n

os estudados

t, La/Aa; A

o no entan

Ca

NGOLA 

s habitats es

aior (DM) e

La) as difere

Kruskal-W

as estatistic

nos diferente

s. 

Aa/At e La

nto estatistic

apítulo 4 – 

studados ap

e na altura 

enças não fo

allis, relativ

camente sig

 
es habitats e

a/DM, fora

camente sig

Resultados

presentaram

total (At),

oram muito

vamente ao

gnificativas

 
e para os 

am também

gnificativas

s 

63 63 

m 

, 

o 

o 

s 

m 

s 



 

BIOECOLOG

F

 
D

também

que exis

que há 

confirm

significa

F

GIA E CARACT

Figura 4.15

e acordo c

m tende a au

ste uma for

uma corre

mada pelo te

ativas (p>0

Figura 4.16

TERIZAÇÃO M

5 - Dimensõ

en

com a Figu

umentar. Te

rte correlaçã

lação posit

este de Krus

,05).  

6 - Analogia

MOLECULAR

ões das conc

ntre os difer

ura 4.16., q

endo em con

ão entre ess

tiva entre a

skal-Wallis,

a entre a altu

nos difere

R DE Bulinus gl

chas de B. g

rentes parâm

quando a al

nta o coefic

sas duas va

as variáveis

, não tendo 

ura total e o

entes habita

lobosus DE AN

globosus no

metros estud

 

ltura total 

ciente de co

ariáveis (R =

s. A variabi

sido encon

o diâmetro m

ats em estud

Ca

NGOLA 

s diferentes

dados. 

(At) aumen

orrelação de

= 0,868). A

ilidade refe

ntradas difer

maior das co

do. 

apítulo 4 – 

 
s habitats e n

nta, o diâm

e Pearson, o

Assim pode-

erente a At

renças estat

 

onchas de B

Resultados

na relação 

metro maior

observou-se

-se concluir

t e DM foi

tisticamente

B. globosus 

s 

64 64 

r 

e 

r 

i 

e 



 

BIOECOLOG

4.3. CA

4.3

Fo

A

esperad

Figura 4

as amos

M

 

4.3

Pa

submeti

 

GIA E CARACT

ARACTERI

.1. Amplif

oram analis

Apenas os ex

do em aprox

4.17. mostra

stras amplifi

Figu

M – Marcador

.2. Aplica

ara a avalia

idos à acção

TERIZAÇÃO M

IZAÇÃO M

ficação da r

ados quinze

xemplares c

ximadamen

a treze das 

ficadas eram

ura 4.17 – A

r; 1 e 2 – Ibên

11 – Ib

ção de enzi

ação do pa

o de duas en

MOLECULAR

MOLECULA

região ITS

e habitats di

colhidos nas

nte 1200 p.b

quarenta am

m das Lagoa

Amplificaçã

ndua 1; 3 e 4 –

bêndua4; 12 e 

imas de res

drão de res

nzimas de re

R DE Bulinus gl

AR DE B. g

istribuídos p

s lagoas do 

b., não ten

mostras amp

as do Ibêndu

 

ão de produ

– Ibêndua 2; 5

13 – Ibêndua

strição à re

strição, os 

estrição dist

lobosus DE AN

globosus 

por sete col

Ibêndua e S

do havido 

plificadas p

ua e do Sun

utos de PCR

5 – Iêndua3; 6 

a 5; C- control

egião ITS 

fragmentos

tintas: RsaI 

Ca

NGOLA 

lecções de á

Sungue amp

variação do

ara a região

gue. 

R em gel de a

e 7 – Sungue

lo negativo. 

s com cerca

I e Mspa1. 

apítulo 4 – 

água (Tabela

plificaram o

o produto d

o ITS, sendo

agarose a 1

e 6; 8 e 9 – Su

a de 1200 p

Resultados

a 4.2). 

o fragmento

de PCR. A

o que todas

%.  

ungue 7; 10 e 

p.b., foram

s 

65 65 

o 

A 

s 

m 



Capítulo 4 – Resultados 
 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 66 66 

4.3.2.1. RsaI 

Após a restrição destes fragmentos com a enzima RsaI, os polimorfismos obtidos variaram 

entre 600 p.b. e 100 p.b (Figura 4.18.). 

 

Figura 4.18 - Produto ITS após amplificação por PCR seguido de digestão com RsaI 

(electroforese em gel de agarose a 3%). 

M - Marcador; 1, 2 e 3 – Ibêndua 5; 4 – Sungue 6; 5 – Ibêndua 5; 6 – Sungue 7. 
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4.3.2.2. Mspa1 

Após a restrição destes fragmentos com a enzima Mspa1, os polimorfismos obtidos 

variaram entre 700p.b. e 100p.b. (Figura 4.19.). 

 

Figura 4.19 - Produto ITS após amplificação por PCR seguido de digestão com Mspa1 

(electroforese em gel de agarose a 3%). 

1, 2, 3 e 4 – Ibêndua 5; 5 e 6 – Sungue 6; 7 – Ibêndua 5; 8 – Sungue 7; M – Marcador. 

 

Comparando os resultados das duas enzimas de restrição observou-se polimorfismos 

genéticos intra-específicos para os diferentes habitats. 
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4.3.3. Sequenciação das amostras amplificadas 

Para a sequenciação das amostras foi amplificada a região ITS usando os”primers” ETTS 1 

e ETTS 2 (Kane & Rollinson, 1994). Das amostras amplificadas foram seleccionadas 

aleatoriamente oito amostras, representativas de cada um dos habitats em estudo. Das oito 

amostras que foram sequenciadas, apenas três apresentaram resultados congruentes. As 

sequências nucleotídicas, ainda que parciais, foram alinhadas manualmente, e dispostas segundo 

as características dos seus habitats. 

As três sequências, das quais duas correspondem à lagoa do Ibêndua e uma terceira à lagoa 

do Sungue, evidenciam diferentes polimorfismos (Figura 4.20.). Comparando as duas sequências 

da mesma lagoa (Ibêndua) podemos observar alguns polimorfismos entre as duas amostras. 

Quando comparadas com a amostra do Sungue, o número de polimorfismos tende a aumentar.  

O cálculo da diversidade nucleotídica para o conjunto das amostras foi de π = 0,274 ± 

0,077, enquanto a diversidade aplotípica foi de Hd = 1,000 ± 0,074. O número médio de 

diferenças entre nucleótidos (K) foi de K = 155,337. 

As sequências obtidas para as amostras de B. globosus de Angola foram alinhadas em 

conjunto com as sequências homólogas que se encontravam disponíveis na base de dados 

(GenBank AM921970; AM921968; AM 921967). 

Foram seleccionadas três sequências que apresentaram maior homologia com as amostras 

em estudo. Estas foram alinhadas manualmente e ao analisar o conjunto foram encontrados 

vários polimorfismos entre as nossas amostras e as obtidas na base de dados (Figura 4.21.). 
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Figura 4.20 - Alinhamento dos nucleótidos da região ITS de B. globosus colhidos nos 

diferentes criadouros em Angola. 

 

  

B. globosus (Ibêndua)  CGT AA TGC CGT ATA ATG CGG CCC ATC TCA AGC CCG CCT CGC CCA CTA G 
B. globosus (Ibêndua)  ... .. ... ... ... ... .T. ... ... ..C T.. ... ... ... ... ... A 
B. globosus (Sungue)   ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A 
 
B. globosus (Ibêndua)  GG GAA AGA CTG TGC CAG GCG CTA GGT CCG TAT GAC TCG AAG AGC AAC G 
B. globosus (Ibêndua)  .. ... ... ... ... ... ... ... T.. ... ... ... ... C.. ... .G. . 
B. globosus (Sungue)   .. ... .A. A.. G.. .CA .G. .CT A.. T.C .T. T.A .T. G.A .AG ... . 
 
B. globosus (Ibêndua)  AG CCG GGT CCT GCC CTG ACG ACG AGA GAT CAC CGC CGA GAG GCG TAC A 
B. globosus (Ibêndua)  .. .G. .C. ... ... ... ..A ..C ..G ... ... ... .T. ... ... ... . 
B. globosus (Sungue)   .. ..C ... T.C .G. ... G.C ..C .A. ..A T.A ..A .C. A.. .GC .T. C 
 
B. globosus (Ibêndua)  AC AAA CGA CGA CTG AC ATA AGG GAC AGG AAG GAC GAA CGG CGC ATC CT 
B. globosus (Ibêndua)  C. .C. G.. .T. ... .. C.. GA. ... ... ... ... C.. ... GT. ... .. 
B. globosus (Sungue)   .. ... .C. AC. ... .. T.. G.. A.. ..A ... ... A.. ... GC. T.. TG 
 
B. globosus (Ibêndua)  G TAC TTG AGG CCA CGG GA CAT GCC ACT CTA CCA GAG CGG GGC AGA GAG 
B. globosus (Ibêndua)  . .C. ... ... ... ... .. ... ... ..A ... ... C.. ... ..T .T. C.. 
B. globosus (Sungue)   . .CT ..A ... ... ... .. .C. ... .A. T.T ..C A.A .C. ... CA. A.A 
 
B. globosus (Ibêndua)  CTA TCC GCG ACG GCC CAA TGC GCT ACT ACG ATG CCG TTC TCA TAC GAG 
B. globosus (Ibêndua)  ..C ... ... ... ... T.. ... ... G.. ..T ... ... C.. ... ... C.A 
B. globosus (Sungue)   ..T .T. C.. ... .G. ... ..G C.. T.. ..C C.T ..C ..T .T. .T. C.A 
 
B. globosus (Ibêndua)  CGG TCC CAG AGT CTC CTC GTG TCG TCC CCT CCC TAG AGC GTG GGA AGA 
B. globosus (Ibêndua)  .A. ... .C. ... ... ... C.. ..C ... ... ..T G.. ... A.. C.. ... 
B. globosus (Sungue)   .C. .T. TC. .A. T.G A.T C.. .TC .TG ... T.. ..T .C. ... ... ..G 
 
B. globosus (Ibêndua)  GCC GTA TCG AGT ACA AAC GAT TCC GGG CGC CCT GCA GCC GCA GAA CGA 
B. globosus (Ibêndua)  ..G T.. ..A C.. ..C C.. ... ... T.C ... ... ... ... ... T.. .A. 
B. globosus (Sungue)   .G. C.. G.C GT. T.G .GT ... ... .AT .C. ... .GC C.. ... .C. AC. 
 
B. globosus (Ibêndua)  CGT AAC AGC GAT CGC TTT AGC CAA CCG ACC CTC AGA CGG GCG TGG CCC 
B. globosus (Ibêndua)  ... TC. .T. ... ... ... .A. ..T ... ... G.. .T. .C. ... ... ... 
B. globosus (Sungue)   .A. C.. C.T A.. ... ... ... TT. A.C .A. ..G .C. .T. ..A ... ... 
 
B. globosus (Ibêndua)  CGG GAT GGA CCC GAG GCC GCC ATG TGC GTT CAA GAG GTC GAT GTT CAA 
B. globosus (Ibêndua)  ... C.. ..C ... ..T ... C.. ... ..A ... ... T.T ... ..G ... T.T 
B. globosus (Sungue)   T.. CC. ..G .AT ..A ... .A. GC. .C. ... T.C ..T ... ... ... ..T 
 
B. globosus (Ibêndua)  TGT GTT CTG CAA TTC ACA TTA ATT CAC GCA GCT GGC TGC GCT CTT CAT 
B. globosus (Ibêndua)  ... ... .TT ... T.. ..C ... .G. ..G C.. ... ... T.. ... ... 
B. globosus (Sungue)   .T. .A. TG. GTT ..G ... ... ... TTA .TT C.. ..A ..T ... TG. .C. 
 
B. globosus (Ibêndua)  CGA CGC ACG AGC CGA GTG ATC CAC CGC TCA AAG TTG TAC TTT TTT ATT 
B. globosus (Ibêndua)  ... ... ..T .A. ... ... ... ... ..T ... C.. ... ... ... .CG ... 
B. globosus (Sungue)   .TT ... C.. ... .C. A.. ... .TG ... ... C.. ..A ..G ... ..C T.. 
 
B. globosus (Ibêndua)  TAT CGT CAG AGC GTG ACG ATT ATC GAC AAT GTT TAA AAA CAA GCA TTA 
B. globosus (Ibêndua)  ... ..C ... ... ... ... .G. TT. ... ... ..C .TT ... T.. ... 
B. globosus (Sungue)   .T. TC. .TC ... ... ... T.. ..A TT. TCG ... ATG T.. ... AA. ... 
 
B. globosus (Ibêndua)  AAT GCG TTT GAA TGA AAA AAA TAG GAA AAT 
B. globosus (Ibêndua)  TG. ... ... ... ... GG. ... .GC ... G.. 
B. globosus (Sungue)   C.. ..A ... ..T ... .TT .G. .T. A.. ... 



Capítulo 4 – Resultados 
 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 70 70 

 

Figura 4.21 – Comparação das sequências de B. globosus de Angola com as sequências 

homólogas da base de dados. 

B.africanus (África do Sul) GG CGG CCT CGT C CAT CCC GGG GCC ACG CCC GTC TGA GGG TCG GTT GGC 
B. globosus (Tanzânia)      .. ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
B. globosus (Senegal)       .. ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
B. globosus (Angola)        .C .C. ... ..C . ..C TAA ... AAA .AA TGG .C. CAG ..C CTA ... CCT 
B. globosus (Angola)        .C .C. ... ..C . ..C TAA ... AAA GAC TGT .C. A.G C.C .AT ..C C.T 
B. globosus (Angola)        .C .C. ... ..C . ..C TAG ... AAA GAC TGT .C. A.G C.C .A. ..C C.T 
 
B.africanus (África do Sul) TAA AG CGA TCG CTG TTA CGT CGT TCT GCG GCC A GGG CGC CCG GAA TCG 
B. globosus (Tanzânia)      ... .. ... ... ... C.. ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 
B. globosus (Senegal)       ... .. ... ... ... C.. ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 
B. globosus (Angola)        .TT .T T.G AAA AGA ACG A.C .CG GT. C.. ... T ..C .A. .AA AG. ATA 
B. globosus (Angola)        ATG .T ..C AGA GCA GCG A.C G.G CTC CT. C.. T .AC AA. .A. .G. ..A 
B. globosus (Angola)        ATG .T ... AGA GCA ACG A.C ..G GTC CT. C.. T .AC GA. GA. AG. ..A 
 
B.africanus (África do Sul) TTT GCA CTC GAT ACG GCT CTT CCC ACG CTC AG GGA GGG GAC GAC ACG A 
B. globosus (Tanzânia)      ... ... ... ..C ... ..C ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . 
B. globosus (Senegal)       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . 
B. globosus (Angola)        ACG A.C AAA .GG CTT C.A .AA ..A ..A ..G .C TT. ... A.. AGA .A. G 
B. globosus (Angola)        CCG C.T AGA .GC GTA CAC .AA GGA CTA ..G .C CT. .A. ... AGG .A. G 
B. globosus (Angola)        CCG C.G AGA .GC GTA CAA .AA .GA CGA ..G .C AT. A.. ... AGG .A. G 
 
B.africanus (África do Sul) GG AGA CTC TGG G ACC GCT CGT ATG AGA ACG A TCG TAG TAG CGC ATT GG 
B. globosus (Tanzânia)      .. ... ... ... . ... ... ... ... ... ... . .GT ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       .. ... ... ..A . .A. ... ... ... ... ... . .T. ..A A.. ... ... .. 
B. globosus (Angola)        AC .A. .GG GCT T CTG .TC TT. .A. GCC ... G A.C .GC C.A TTT TCC CA 
B. globosus (Angola)        AC CA. .GG GCA T C.T .TC .T. GA. GCC ... G A.A .GC C.C ACT .CC AC 
B. globosus (Angola)        AC GA. .GG CCA T C.T .TA .T. GA. GCC ... G A.A .GC C.C TCT .CC A. 
 
B.africanus (África do Sul) G CCG TCG CGG ATA GCT CTC TGC CCC GCT CTG GTA GAG TGG CAT GTC CC 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Angola)        A A.C GG. .CA .A. A.. T.T CC. GA. .GG .CA A.G .CC .TC T.C CCT T. 
B. globosus (Angola)        A G.. GG. TAT .C. ... ... C.. GA. .GC ..A A.G CGC ..C T.C TAT G. 
B. globosus (Angola)        A G.. GG. .A. .G. ... A.. C.. GA. .GC .CA A.G CGC .AC T.C .AT G. 
 
B.africanus (África do Sul) C GTG GCC TCA AGT ACA GGA TGC GCC GTT CGT CCT TCC TGT CCC TTA TG 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Angola)        . C.T TTT ATT CCA ..C .TT CT. .AA T.. GA. T.. GTT CT. G.. ... .A 
B. globosus (Angola)        . .CT CT. AT. CCA ... .TC CC. .AG TC. .C. ... GT. CTC ... .C. GA 
B. globosus (Angola)        . ..T CT. AT. C.A G.G .TC CCA .AG TC. .C. .G. GT. GTC ... .C. GA 
 
B.africanus (África do Sul) T CAG TCG TCG TTT GCT GTA CGC CTC TCG GCG GTG ATC TCT CGT CGT CA 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Angola)        C .GT GG. AA. GGG C.. AGC ..T T.. GA. TGA T.C CGA ..C .CC T.G .C 
B. globosus (Angola)        G ..T G.. AA. AGC .T. A.C ACG TA. C.A CGA T.C C.G C.G .CC T.C AG 
B. globosus (Angola)        G .GT GG. AA. AGC CG. A.C GAG TA. AAA CGA T.C CGG G.G .CC T.C AG 
 
B.africanus (África do Sul) G GGC AGG ACC CG GCT CGT TGC TCT TC GAG TCA TAC GGA CCT AGC GCC T 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . 
B. globosus (Angola)        C C.. ..C .A. .A T.A .CG .AA ..C .T T.. CTT A.. CA. ... GA. A.T . 
B. globosus (Angola)        C C.. .TA ..A .. TTC .A. C.A ..C .T T.A C.. .C. .AC .G. CAT A.. . 
B. globosus (Angola)        C C.. ..A ..G .. TAA .AG C.A ..C .T T.. C.. AC. .AC ... CAG A.G . 
 
B.africanus (África do Sul) G GCA CAG TCT TTC CCC TAG TTG GGC GAG GCG GGC TTG AGA TGG GCC GC 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Angola)        . ..C .T. G.C .GG G.A .GA AGC C.A CGC .TC C.T ..A C.. ..T CGA TG 
B. globosus (Angola)        . ..C .C. G.A .GG ... CGA .GC CC. C.T .T. A.T .CA .T. ..T CGA .G 
B. globosus (Angola)        . ..C .C. GGA .GG A.. CGA GGC C.. C.T .T. C.T .CA ... G.T CGA TG 
 
 
B.africanus (África do Sul) A TTA TAC GGC ATT ACG ACT TCT GTT CGT TTG GTG ACA TAA CGG CGC CC 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Senegal)       . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
B. globosus (Angola)        T .C. .TT T.A T.G GGT TT. GAC A.. AA. ..T AGT T.C .GG AT. T.. TT 
B. globosus (Angola)        T ... .TG T.T TC. G.T TT. CTC A.. .A. .C. CGC G.C .GG .T. .T. T. 
B. globosus (Angola)        T .C. ATG T.T TC. G.A .T. CAC A.. AA. .CA CGC .GC .GG .T. ... T. 
 
B.africanus (África do Sul) G CCA CCA CA CCG GCG TTA AAA AAG TTT AAC TTA AAC TCC GAC CTC 
B. globosus (Tanzânia)      . ... ... .. ... ... ... .T. ..A C.. T.. ... ... ... ... ... 
B. globosus (Senegal)       . ... ... .. ... ... GCG ... .CA C.. TTG ... ... ... ... ... 
B. globosus (Angola)        . T.C T.T .G ..C .A. CCC .TG .TC C.G CG. .C. T.G .TT TT. T.T 
B. globosus (Angola)        T T.. T.. .G .AC TAA CCG GTG .TC CAC CGT .CG T.. .TT TCG A.T 
B. globosus (Angola)        T T.. T.. .G .AC .A. CCG GTG .TC CAC CG. .CG T.. .TT TTT A.T 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. CARACTERÍSTICAS BIOECOLÓGICAS DAS COLECÇÕES DE ÁGUA 

No decorrer deste estudo, foram caracterizadas sete colecções de água doce, onde foi 

identificada a presença de B. globosus, hospedeiros intermediários de S. haematobium, sendo 

todas elas do tipo lagoa e de carácter permanente. De todas as colecções incluídas no estudo, em 

quatro delas não foi detectada a presença de moluscos desta espécie, talvez pela altura do ano 

(época seca) em que este trabalho de campo foi realizado, pois de acordo com Azevedo et al. 

(1965) e Brown (1994), os moluscos voltam a repovoar o habitat com a queda das primeiras 

chuvas. Além da variação estacional na abundância destes moluscos, observou-se também uma 

grande alteração do tamanho das suas populações nos diferentes habitats, apresentando todos 

eles o mesmo tipo físico, carácter e natureza.  

Na lagoa do Úlua embora tivessem sido realizadas três observações em três habitats 

distintos, não foram encontrados exemplares de B. globosus. Uma das explicações para este 

resultado poderá estar relacionada com a fraca presença de vegetação nesta lagoa, ao contrário da 

lagoa do Ibêndua, que apresentava vasta abundância de vegetação. Como estas lagoas eram 

habitats do tipo permanente, não terá sido o nível das águas responsável por esta escassez.  
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Os resultados obtidos permitiram concluir que os habitats mais favoráveis ao 

desenvolvimento desta espécie de moluscos são as lagoas, locais sem corrente e com vegetação. 

O número de exemplares malacológicos colhidos e a sua relação com os factores bióticos e 

abióticos foi variável.  

No que respeita, aos valores encontrados para as durezas total e carbonatada e para a 

distribuição dos moluscos, verificou-se que não existe uma relação entre estes valores (5-10ºd) e 

o número de moluscos colhidos nos diferentes habitats. De acordo com Azevedo et al. (1961a), 

os moluscos são raros nas colecções em que esse factor vai além de 0,028ºd. 

Quanto aos valores de pH, cujo intervalo variou entre 6,4 e 7,6, não houve influência na 

distribuição e densidade dos moluscos. Azevedo et al. (1961a) observaram que em Moçambique, 

95% dos moluscos hospedeiros intermediários de Schistosoma spp., encontravam-se em habitats 

cujo pH oscilava entre 5,5 e 8,2 reforçando, de certo modo, os resultados por nós obtidos no que 

se refere a este parâmetro. No entanto, Brown (1994), considerou que o pH não é um factor que 

tenha relevância na distribuição dos moluscos dulçaquícolas em África. Por outro lado, Cridland 

(1957a) conclui que em colecções de água cujo pH seja inferior a 6 e superior a 7,5, a 

probabilidade de encontrar moluscos é quase nula.  

Embora os moluscos hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. possam ser 

encontrados em águas com pH que vai de 4 a 9, com uma média de 7,1, tem-se observado que o 

valor óptimo oscila entre 6 e 9 (Azevedo, 1961a). Sob o ponto de vista prático, deve-se concluir, 

que não devemos contar com hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. em colecções de 

águas cujo pH seja inferior a 6 e superior a 7.5 (Cridland, 1957a). 

A temperatura foi considerada por Azevedo et al. (1961a) e Brown (1974), como o factor 

climático mais importante no desenvolvimento dos moluscos. Os moluscos podem resistir aos 

efeitos da seca enterrando-se no barro e estivando. Na maior parte das áreas, as mudanças 



Capítulo 5 – Discussão 
 

BIOECOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Bulinus globosus DE ANGOLA 73 73 

climáticas, como a chuva, nível das águas e temperatura podem causar acentuadas flutuações na 

densidade populacional dos moluscos e como tal alterações na transmissão da infecção. 

Tendo em conta que o valor determinado para a temperatura média foi de 29,6ºC e que de 

acordo com Rey (1956), na natureza, a exposição ao sol faz a água aquecer, tendo por vezes mais 

de 37ºC, à noite é possível que os moluscos se refaçam gozando de temperaturas mais baixas. 

Além disso, de acordo com o mesmo autor, entre os 22 e 28ºC, as condições são satisfatórias 

para os propósitos de criação no laboratório, fazendo-se a oviposição durante todo o ano. De 

acordo com Cridland (1957a) a diminuição da temperatura da água causada pelas primeiras 

chuvas estimula a postura de ovos. 

Quanto ao tipo de vegetação no habitat e ao tipo de vegetação na água, observou-se que 

além de ser a sua fonte de alimento e o local ideal para as suas posturas, é também uma forma de 

o molusco se proteger da radiação solar directa e da corrente da água (Brown, 1994). Deve dizer-

se, que os habitats mais favoráveis aos moluscos são constituídos por colecções de água parada, 

sem grandes ondas ou de fraca corrente, com certa vegetação aquática, exposição ao sol, com 

fundo lodoso e água límpida ou pouco lodosa.  

É de notar, que durante as saídas de campo realizadas, observou-se que os nenúfares 

constituem plantas de eleição para o desenvolvimento dos moluscos, pois sob as suas folhas 

efectuam posturas e abrigam-se frequentemente. Além disso, pode desenvolver-se aí uma 

microflora e uma microfauna muito importante como fontes de alimento para os moluscos. 

O impacte das alterações climáticas como a temperatura, precipitação e humidade, sobre a 

distribuição desta doença será um resultado do impacte sobre os hospedeiros intermediários 

relativamente à criação de habitats capazes de os suportar e às alterações na sua biologia 

(reprodução e longevidade) (Azevedo et al., 1961).  
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A migração em larga escala de populações de áreas em que as doenças transmitidas pelos 

hospedeiros intermediários são endémicas, associada com o aquecimento global, pode tornar 

receptivas à transmissão desta doença em certas zonas na Europa. Portugal pode ser uma porta 

de entrada visto que a schistosomose já foi autóctone na região do Algarve (Grácio, 1981) e as 

mudanças climáticas, principalmente a temperatura, podem contribuir para alterar a distribuição 

e a biologia de potenciais hospedeiros intermediários no país permitindo o ressurgimento desta 

doença.  

Assim, uma vigilância epidemiológica sobre esta espécie de moluscos é aconselhável tanto 

mais que as alterações climáticas que se vão observando podem ser favoráveis ao aumento da 

sua dispersão e da sua capacidade de hospedeiros intermediários. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DOS MOLUSCOS 

As características das conchas dos moluscos são usadas frequentemente para diferenciar 

populações ou até espécies dentro do mesmo género (Stothard et al. 1997).  

Em estudos semelhantes ao aqui apresentado, realizados com moluscos de água doce 

pertencentes aos géneros Biomphalaria e Bulinus, foi possível a obtenção de dados para um 

melhor entendimento sobre a relação dos moluscos com as condições ecológicas dos seus 

habitats e, também, ao seu desenvolvimento sexual e longevidade, factores importantes quando 

se trata de moluscos potenciais hospedeiros intermediários de tremátodes, nomeadamente, de S. 

haematobium. 

Neste estudo foi possível observar que alguns moluscos B. globosus apresentavam, por 

vezes, conchas com “grandes” dimensões, ao passo que outros exemplares apresentavam o 

oposto, conchas de “pequenas” dimensões.  
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Factores como a luz, a temperatura e a natureza do solo, que juntamente com a composição 

química da água, tipo de vegetação, altitude, estação do ano (principalmente temperatura e 

precipitação) influenciam a densidade populacional (Azevedo et al., 1961a) favorecendo deste 

modo o crescimento e a fecundidade dos moluscos, permitindo que enquanto adultos possam 

produzir um maior número de posturas e de ovos.  

Aumentando o número de posturas e de ovos o ritmo de crescimento dos jovens moluscos 

torna-se mais acelerado. Dado que a maturidade sexual do molusco está directamente 

relacionada com o seu tamanho e não com a sua idade, os moluscos jovens iniciarão mais cedo a 

deposição de posturas (Simões, et al., 1974b.). Estes dois factores em conjunto, contribuem para 

o aumento rápido da densidade dos moluscos (Gaud, 1958).  

Na época seca, com a diminuição da precipitação e a redução do caudal dos habitats 

habituais (rios e lagos), é possível observar uma diminuição populacional dos moluscos, no 

entanto, é também possível ocorrer o oposto, à medida que há uma redução no caudal poderá 

registar-se uma maior concentração de moluscos. (Azevedo, 1961a). Esta última hipótese parece 

corresponder às nossas observações durante o trabalho de campo realizado na lagoa do Ibêndua, 

local onde se registou maior número de exemplares colhidos. A densidade de moluscos aumenta 

devido à diminuição do caudal de água que diminui a dispersão de moluscos. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.3., relativamente às características 

morfométricas das conchas de B. globosus, observou-se que os moluscos colhidos na lagoa do 

Ibêndua apresentaram um diâmetro maior (DM) com um valor máximo de 16,00 mm, enquanto 

que a lagoa do Sungue, apresentou um valor máximo para o DM de 12,00 mm. Para a altura total 

(At) os moluscos da lagoa do Ibêndua apresentaram 19,00 mm de valor máximo e os moluscos 

da lagoa do Sungue apresentaram 20,00 mm. 
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Factores como a fauna, a flora e a hidroquímica dos habitats têm naturalmente uma 

influência na variabilidade das populações. Todavia, estudos já realizados por Azevedo et al. 

(1955, 1957, 1961a e 1968) dão-nos algumas indicações sobre a influência do ambiente 

ecológico nas dimensões dos moluscos, parecendo, deste modo de interesse para trabalhos 

futuros, um estudo, em conjunto, de todos esses factores físico-químicos. Uma vez demonstrado 

que existe uma inter-relação entre estes factores, interessaria ainda determinar a natureza desta 

inter-relação, isto é, se resulta duma simples flutuação ou duma variação geneticamente 

determinada por selecção ambiental. 

 

5.2.1. Análise molecular de Bulinus globosus 

Durante algum tempo, a diferenciação de espécies pertencentes ao grupo Bulinus africanus 

era extremamente difícil e por vezes indecisa (Brown, 1994 e Stothard et al., 1997). A 

introdução de métodos moleculares, a amplificação de DNA e a aplicação de enzimas de 

restrição, têm-se mostrado técnicas úteis no estudo dos moluscos, hospedeiros intermediários 

(Langand et al., 1993; Vidigal et al., 1996 e Stothard e Rollinson, 1997a).  

O presente estudo permitiu apresentar pela primeira vez, do nosso conhecimento, os 

resultados da caracterização molecular de B. globosus, em Angola, aplicada à região ITS do 

DNA ribossomal. 

Técnicas moleculares baseadas de PCR-RFLP aplicadas na análise da região ITS do DNA 

ribossomal têm sido usadas no estudo de hospedeiros intermediários de Schistosoma spp. 

pertencentes aos géneros Bulinus, Biomphalaria e Oncomelania (Vidigal et l, 2001) e na  

classificação de espécies relacionadas entre si mas com características taxonómicas distintas 

(Mindell and Honeycutt, 1989; Kane and Rollinson, 1994; Beauchamp and Powers, 1996 e 

Boysen et al., 1996). 
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A região ITS em moluscos de água doce do género Bulinus sp. provou ser altamente 

variável inter-espécies (Stothard et al., 1996) e intra-espécies (Stothard & Rollinson, 1997a). Os 

resultados obtidos neste estudo, revelaram que apesar das populações se apresentarem 

monomórficas para a região ITS amplificada, o mesmo não sucedeu quando para a mesma região 

foram aplicadas enzimas de restrição. As populações de moluscos dos diferentes habitats 

revelaram uma heterogeneidade intra-específica.  

Estes resultados parecem ser concordantes com os de outros autores quando utilizaram a 

região ITS para comparar espécies de moluscos, hospedeiros intermediários de S. haematobium 

pertencentes ao grupo B. africanus de diferentes localidades do Quénia (Raahauge & Kristensen, 

2000). 

O uso da técnica PCR-RFLP neste estudo, permitiu caracterizar populações de moluscos, 

B. globosus de diferentes habitats e ao mesmo tempo evidenciar a variabilidade intra-específica 

destas populações. 

 

5.2.2. Sequenciação das amostras amplificadas 

O presente estudo também permitiu apresentar as primeiras sequências, ainda que parciais 

de B. globosus de Angola para a região ITS. Das amostras em estudo foram seleccionadas oito 

para sequenciação, mas apenas três amostras apresentaram resultados congruentes. Foi detectado 

um elevado número de polimorfismos entre as amostras de B. globosus dos diferentes habitats.  

A média da diversidade nucleotídica foi elevada, reflectindo esta a probabilidade de dois 

nucleótidos homólogos escolhidos ao acaso serem diferentes numa população. A alta diversidade 

nucleotídica (π = 0,274 ± 0,077) que foi encontrada para as amostras em estudo sugere que estas 

populações de moluscos estejam sujeitas a uma elevada pressão selectiva, a qual pode ser 

influenciada pelos mais diferentes factores, tais como, o fluxo génico, variações ambientais, 
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migração, barreira geográficas, diferenças ecológicas dos habitats, entre outros (Mukaratirwa et 

al., 1996) 

Também, Dejong et al., (2003) ao compararem duas espécies de moluscos do género 

Biomphalaria, B. glabrata e B. pfeiferii, respectivamente, demonstraram que estas duas espécies 

apresentavam alta diversidade nucleotídica, característica presente em moluscos de água doce 

com capacidade de dispersão limitada, a qual parece estar relacionada com o isolamento 

geográfico. 

O número de amostras sequenciadas, não nos permitiu estabelecer uma relação filogenética 

com outras espécies pertencentes ao mesmo grupo e que se encontram, disponíveis na base de 

dados do GenBank, permitindo apenas fazer uma comparação com as sequências que 

apresentavam uma maior homologia (aproximadamente 80 a 90%). Perante os resultados obtidos 

podemos verificar o elevado número de polimorfismos encontrados (acima de trinta) entre as 

sequências, quer nas amostras de Angola, quer nas sequências encontradas no GenBank e que 

correspondiam a B. globosus (Zimbabué) e ao B. africanus (África do Sul).  

A análise usada no presente estudo pretendeu ser uma contribuição na caracterização 

molecular de B. globosus em Angola e para um melhor entendimento sobre a genética destes 

moluscos, que desempenham um importante papel como hospedeiros intermediários de S. 

haematobium em África. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho procurou, ser um contributo para o estudo de B. globosus de Angola – 

Província do Bengo. 

Neste estudo podemos concluir que durante todo o ano em Angola os moluscos têm 

condições para assegurar a manutenção da schistosomose, embora possam ocorrer oscilações no 

seu poder infectante no decurso do ano, dada a influência da temperatura no desenvolvimento  da 

fase assexuada do ciclo de vida do Schistosoma. 

Tendo em consideração os resultados obtidos no decurso deste trabalho pode-se concluir 

que: 

 Todos os reservatórios analisados foram do tipo natural à excepção do canal de 

irrigação de Caxito que foi considerado do tipo antrópico, tendo sido colhidos 337 exemplares de 

B. globosus; 

 Das sete colecções de água em estudo, cinco eram lagoas; 

 Bulinus globosus foi a espécie predominante em habitats cuja vegetação aquática 

incluía nenúfares; "copos-de-água"; "batata-de-água", "alface", capim alto e capim baixo; 
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 Registou-se uma maior prevalência de B. globosus em habitats cujos substratos eram 

ricos em argila, húmus e matéria em composição; 

 Registaram-se alterações inter-populacionais que foram mais evidentes relativamente 

à altura total (At) e ao diâmetro maior (DM); 

 B. globosus mostrou-se bem adaptado aos habitats permanentes em estudo. Conclui-

se que nas suas populações há heterogeneidade de dimensões permitindo que desempenhem o 

papel de hospedeiros intermediários de tremátodes; 

 A técnica de PCR-RFLP e a aplicação de enzimas de restrição permitiram a 

identificação de vários polimorfismos intra-específicos para as populações de moluscos dos 

diferentes habitats, o que sugere estarem relacionados com as diferenças ecológicas de cada um 

deles. 
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Anexo 1 - Questionário utilizado durante o trabalho de campo. 

 

Anexo 2 - Questionário utilizado durante o trabalho de campo. 
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