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Resumo - Por serem escassos os estudos comportamentais de moluscos terrestres, objetivou-se com 

o presente trabalho verificar o horário de atividade e caracterizar os atos comportamentais exibidos 

por Dysopeas muibum para elaboração do etograma básico da espécie. Para observações foram 

utilizados terrários contendo 30 moluscos criados no Laboratório de Moluscos Arnaldo Campos dos 

Santos Coelho, Museu de Malacologia Professor Maury Pinto de Oliveira, UFJF. Foram realizadas 

observações diretas dos animais, através do método de varredura, com registro dos atos 

comportamentais a intervalos regulares de 20 min, totalizando-se 24 h contínuas de observação. 

Aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis para a comparação das frequências dos atos comportamentais. 

Foram registrados e descritos oito atos comportamentais: repousar, deslocar, estar enterrado, 

enterrar, explorar, alimentar, emergir e interagir. Foi verificada diferença estatística entre repouso e 

atividade, com frequência total aproximada de 70% e 30%, respectivamente. Também foi verificada 

diferença estatística entre os atos de repouso, assim como entre os atos de atividade. Os atos que 

caracterizam comportamento de repouso dos animais (“repousar” e “estar enterrado”) foram mais 

frequentes que os demais atos. O comportamento “deslocar” foi o terceiro mais frequente 

apresentado pelos moluscos, sendo o comportamento de atividade mais expressivo. A espécie não 

apresentou horário de atividade predominantemente noturno. 
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Abstract -  Because there are few studies of land snails, we decided to evaluate the time of activity 

and characterize the behavioral acts displayed by Dysopeas muibum to elaborate the basic ethogram 

of this species. For the observations were used terrarium containing 30 molluscs created in the 

Laboratory of Moluscs Arnaldo Campos dos Santos Coelho, Museum of Malacology Teacher 

Maury Pinto de Oliveira, UFJF. We made direct observations of the animals, through the scanning 

method, recording the behavioral acts at regular intervals of 20 min, totaling 24 h of continuous 

observation. We applied the Kruskal-Wallis test to compare the frequencies of behavioral acts. 

Eight behavioral acts were recorded and described: rest, move, be buried, bury, explore, food, 

emerge and interact. Statistical difference between rest and activity was found, being the overall 

frequency approximately 30% of activity and 70% of rest. Also statistical difference was found 

between the acts of rest, and of activity. The acts that characterize the behavior of rest (“rest” and 

“be buried”) were more frequent than the other acts. The behavior “move” was the third most 

frequently presented by snails, being the activity behavior more expressive. The species don‟t 

showed activity time predominantly nocturnal. 

 

Uniterms: Activity, Behavior, Ethogram, Land snail 

 

Introdução 

Os gastrópodes terrestres são importantes em diversas áreas da ciência: a) médica/médico-

veterinária: alguns são fontes de substâncias medicinais e outros podem atuar como hospedeiros 

intermediários de parasitos humanos e de animais domesticados (Araújo, 1982; Boffi, 1979; D‟ávila 

et al., 2004; Simone, 1999); b) ecológica: reciclam nutrientes, disseminam esporos e sementes 

através do muco e/ou das fezes, e podem agir como bioindicadores, pela sensibilidade à poluição 

(Simone, 1999, 2006); c) econômica: algumas espécies são utilizadas como alimento, outras como 

controladores biológicos de doenças vegetais, e muitas são pragas na agricultura (Agudo, 2012; 

Boffi, 1979; Fonseca, 1936; Simone, 1999). 

Esses animais sofrem influência de variações nas condições ambientais, principalmente na 

umidade, cujos efeitos na fisiologia e no comportamento relacionam-se ao equilíbrio hídrico (Cook, 

2001). De maneira a combater os efeitos nocivos de condições ambientais adversas, exibem 

estratégias fisiológicas e comportamentais que reduzem perdas d‟água, como estivação, hibernação, 

enterramento e comportamento agregativo (D‟ávila & Bessa, 2005c; D‟ávila et al., 2004; Storey, 

2002). Com isso, garantem o sucesso na colonização de habitats terrestres, até mesmo de ambientes 

extremos como regiões áridas e congeladas (Giokas et al., 2005; Storey, 2002; Udaka et al., 2007). 

O controle populacional desses moluscos é difícil, pois eles apresentam comportamentos, 

como a fuga e a retração da massa cefalopodal, que podem inutilizar os métodos usados, permitindo 

a sobrevivência e a dispersão no ambiente (D‟ávila et al., 2004; Storey, 2002). 

Os trabalhos científicos abordando o comportamento de moluscos pulmonados envolvem 

basicamente os seguintes temas: etograma, horário e padrão de atividade (Grimm & Schaumberger, 

2002; Junqueira et al., 2003, 2004; Mcdonald, 1973), forrageio (Bailey, 1989; Calow, 1975; 

Chatfield, 1976; Chevalier et al., 2000; Iglesias & Castillejo, 1999; Pakarinen, 1992; Raut & 

Panigrahi, 1990; Stephenson, 1979), influência de fatores bióticos e abióticos (Bailey, 1981; 

D‟ávila, 2003; Gomes, 2006; Hodasi, 1982; Mcdonald, 1973), seleção de habitat (Combrinck & 

Van Eeden, 1969), comportamento de estivação (Emberton, 1994), reprodutivo (Leahy, 1983; Raut 

& Panigrahi, 1988), agregativo (Bohan et al., 2000; Chase et al., 1980; D‟ávila et al., 2006; Dundee 

et al., 1975; Kleewein, 1999; Lazaridou-dimitriadou & Daguzan, 1981), relacionado à comunicação 

química (Cook, 1985, 1992; Karowe et al., 1993; Towsend, 1974) e que pode levar à sobrevivência 

ao tratamento com moluscicidas (Pieri & Jurberg, 1981). Conhecer o comportamento desses 

animais, como o horário de atividade e os atos comumente exibidos, é importante, sobretudo, para 
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medidas de controle populacional de pragas agrícolas, além de colaborar no desenvolvimento de 

estratégias de conservação das espécies (Agudo, 2012). 

Dysopeas muibum Marcus & Marcus, 1968 é um pequeno molusco terrestre encontrado em 

locais sombreados e úmidos, nativo do continente americano e registrado em território brasileiro na 

cidade de São Paulo, SP (Simone, 2006). Ainda não foram realizados estudos comportamentais 

dessa espécie. 

O objetivo do presente trabalho foi verificar o horário de atividade e caracterizar os atos 

comportamentais exibidos pela espécie D. muibum para elaboração de seu etograma básico, em 

condições de laboratório. 

 

Material e Métodos 

Para a realização deste estudo, foram utilizados 30 moluscos adultos da espécie D. muibum, 

com aproximadamente 120 dias de vida (tamanho médio de 0,62 ± 0,05 cm), obtidos de criações 

matrizes formadas a partir de animais coletados em uma horta do bairro Parque Independência do 

município de Juiz de Fora – MG, existentes no Laboratório de Moluscos Arnaldo Campos dos 

Santos Coelho, Museu de Malacologia Professor Maury Pinto de Oliveira, Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), onde foi realizado esse trabalho. 

Os animais foram divididos em três grupos (10 moluscos por grupo), sem diferenças de 

tratamento entre estes, e acondicionados em terrários plásticos transparentes com 250 mL (9 cm de 

diâmetro e 6 cm de altura), fechados com tecido de algodão e elástico para escritório, contendo 

como substrato 100 g (2 cm de altura) de terra vegetal comercial esterilizada (120 ° C por uma 

hora), umedecida a intervalos de dois dias, com 10 mL de água de torneira despejada sobre o 

substrato. Os moluscos foram alimentados ad libitum com ração para aves de corte peneirada e 

enriquecida com carbonato de cálcio (na proporção 3:1), oferecida em discos plásticos transparentes 

de 4 cm de diâmetro (Bessa & Araújo, 1995a, b). Os terrários foram mantidos sob condições 

naturais de temperatura, umidade relativa do ar e fotoperíodo, sendo a temperatura máxima e a 

umidade relativa do ar registradas durante todo o experimento a cada observação comportamental. 

Foram realizadas observações diretas dos moluscos, durante a fotofase (fase clara – período 

compreendido entre 6 h 00 min e 17 h 59 min) e a escotofase (fase escura – período compreendido 

entre 18 h 00 min de um dia e 5 h 59 min do dia seguinte), através do método de varredura 

(„Scanning Sample‟ – sensu Altmann, 1974), com registro dos atos comportamentais a intervalos 

regulares de 20 min, totalizando-se 24 h contínuas de observação, em abril de 2011. Os atos 

comportamentais observados foram adaptados de Junqueira et al. (2004). 

Aplicou-se a análise de variância de Kruskal-Wallis, seguida pelo teste Student-Newman-

Keuls (significância de 0,05) para a comparação das frequências médias das categorias e dos atos 

comportamentais. Para verificar a existência de correlação entre a atividade dos moluscos e a 

temperatura máxima, assim como entre a atividade e a umidade relativa do ar, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman (significância de 0,05). As análises foram realizadas com o 

auxílio do programa BioEstat 5.0. 

 

Resultados e Discussão 

Foram registrados oito atos comportamentais, redescritos na tabela 1, totalizando 988 

registros. Dentro da categoria “repouso”, foram registrados os atos “repousar” e “estar enterrado”, e 

dentro da categoria “atividade” foram registrados os atos “deslocar”, “enterrar”, “explorar”, 

“alimentar”, “emergir” e “interagir”. Os comportamentos de defecação, cópula e liberação de 

filhotes não foram registrados. 
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Tabela 1: Etograma básico de Dysopeas muibum em condições de laboratório. Adaptado de 

Junqueira et al. (2004). 

Atos comportamentais 

Repousar: O molusco se encontrava imóvel sobre o substrato, exposto ou sob o disco de alimento, 

com os tentáculos posteriores retraídos ou exteriorizados, imóveis ou com movimentação 

oscilatória. 

Deslocar: O molusco se deslocava sobre o substrato, movimentando os tentáculos posteriores, por 

vezes realizando movimentos laterais da cabeça. 

Estar enterrado: O molusco se encontrava imóvel, enterrado no substrato. 

Enterrar: O molusco se enterrava, empurrando a terra com a região anterior do corpo, com os 

tentáculos posteriores retraídos. 

Explorar: Ao se deslocar ou em repouso, o molusco erguia a região anterior do corpo, exibindo 

movimentos laterais, ascendentes e descendentes, bem como movimentação dos tentáculos 

posteriores. 

Alimentar: Ao se aproximar do alimento, o molusco o tocava com a superfície inferior da cabeça, 

erguia a cabeça, tocava-o novamente, movimentando os tentáculos posteriores para cima e para 

baixo, pegava e ingeria uma porção de alimento. 

Emergir: Após repouso, com o corpo enterrado no substrato, o molusco empurrava a terra que o 

recobria, alcançando a superfície. 

Interagir: Ao se aproximar de outro indivíduo, o molusco o tocava com os tentáculos posteriores. 

Não foi considerada interação o ato de um molusco se deslocar sobre a concha de outro. 

 

Foi verificada diferença estatística significativa entre atividade e repouso (t=16,46; p<0,01), 

sendo a frequência média aproximada de repouso de 70% e de atividade, de 30%. Também houve 

diferença estatística entre os atos de repouso (t=17,38; p< 0,01), assim como entre os atos de 

atividade dos moluscos (H=42,39; p=0). A frequência média do ato comportamental “repousar”, em 

24 h consecutivas de observação, foi de 47%; “deslocar”, 16%; “estar enterrado”, 22%; “enterrar”, 

1%; “explorar”, 11%; “alimentar”, 1%; “interagir”, 1%; e “emergir”, menos de 1% (figura 4). 

Os atos que caracterizam o comportamento de repouso dos moluscos (“repousar” e “estar 

enterrado”) foram mais frequentes que os demais (t=16,46; p<0,01). Foi observada diferença 

significativa entre todos os atos comportamentais, sendo “repousar” o mais frequente (H=118,36; p 

= 0) (figura 4). 

O número médio de moluscos ativos e em repouso, em cada hora do dia, durante o período 

de 24 h consecutivas de observação, pode ser visualizado na figura 1. 

 



180 

_____________________________________ISSN 1983-4209 – Volume 08 – Número 02 – 2012 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0
0
:0

0

0
1
:0

0

0
2
:0

0

0
3
:0

0

0
4
:0

0

0
5
:0

0

0
6
:0

0

0
7
:0

0

0
8
:0

0

0
9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

Horas

N
ú

m
e
ro

 m
é
d

io
 d

e
 r

e
g

is
tr

o
s

Atividade Repouso

 
Figura 1: Número médio de registros de atividade e repouso de Dysopeas muibum durante 24 h 

consecutivas de observação em laboratório. 

 

A porcentagem média de moluscos ativos foi maior durante a escotofase (63%) que na 

fotofase (37%), porém não diferiu estatisticamente entre as duas fases analisadas (H=2,09; p=0,15) 

(figura 2). D. muibum não apresentou, portanto, horário de atividade predominantemente noturno, 

embora tenha ocorrido aumento da atividade por volta de 0 h, com a atividade máxima entre 2 h e 3 

h da manhã (figuras 1 e 2). O mesmo foi observado para o repouso, que apresentou maior 

frequência entre 11 h de um dia e 1 h do dia seguinte (H=3,32; p=0,07) (figuras 1 e 2). 
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Figura 2: Número médio de registros de atividade e repouso de Dysopeas muibum, durante a 

fotofase e a escotofase, em 24 h consecutivas de observação em laboratório (letras diferentes 

indicam diferença estatística significativa entre atividade e repouso na mesma fase analisada 

(p<0,05)). 
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Os atos comportamentais de atividade mais frequentemente exibidos pelos moluscos foram 

“deslocar” (54%) e “explorar” (35%), não sendo observada diferença estatística nos períodos 

avaliados (H=0,32; p=0,57), indicando a complementaridade desses (figura 3). 

 

0

5

10

15

20

25

30

0
0
:0

0

0
1
:0

0

0
2
:0

0

0
3
:0

0

0
4
:0

0

0
5
:0

0

0
6
:0

0

0
7
:0

0

0
8
:0

0

0
9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

Horas

N
ú

m
e
ro

 t
o

ta
l 
d

e
 r

e
g

is
tr

o
s

Deslocar Explorar

 
Figura 3: Número total de registros dos atos comportamentais “deslocar” e “explorar” exibidos por 

Dysopeas muibum em 24 h consecutivas de observação em laboratório. 

 

A alimentação dos moluscos pulmonados parece ser um evento rítmico (Cook, 2001). 

Segundo Hodasi (1979), indivíduos de Achatina achatina (Linné, 1758) não se alimentam 

continuamente durante a noite, havendo picos de atividade intercalados com repouso ou 

comportamentos exploratórios. Rollo (1991) sugere que a atividade de Deroceras reticulatum 

(Müller, 1774) é controlada por fatores endógenos e exógenos e acredita que o padrão básico de 

atividade emerge de um ritmo circadiano, desencadeado principalmente por fatores endógenos, 

onde diversos fatores ambientais poderiam inibir a atividade dos animais. 

Todavia, o comportamento alimentar não foi frequente em D. muibum. Os poucos registros 

de comportamento alimentar da espécie ocorreram principalmente no período noturno, entre 20 h e 

4 h. Acredita-se que a necessidade alimentar em D. muibum possa ser reduzida devido ao seu 

pequeno tamanho corporal e por isso a observação dessa atividade não foi constante. Além disso, 

outras espécies de subulinídeos apresentam comportamento de ingerir substrato (D‟ávila, 2003; 

D‟ávila & Bessa, 2005a, b), o que pode ter acontecido também nessa espécie. Vale ressaltar que 

apenas foi registrado como ato de alimentação o consumo do alimento oferecido. 

O ato comportamental “deslocar” foi o terceiro mais frequente, sendo o comportamento de 

atividade mais expressivo tanto na fotofase (H=58,79; p=0) quanto na escotofase (H=63,82; p=0) 

(figura 4). A locomoção tem importantes funções, como liberação do excesso de água pelo muco e 

orientação a recursos alimentares, parceiros sexuais e sítios de repouso (Cook, 2001). O grau de 

atividade locomotora, bem como a intensidade de alimentação, são fortemente influenciados pela 

umidade do substrato, como em Laevicaulis alte (Férussac, 1822) (Raut & Panigrahi, 1990). Rollo 

(1991) observou que, em condições de baixa umidade, D. reticulatum se alimentava rapidamente e 

retornava ao sítio de repouso, enquanto sob melhores condições de umidade, se movia e se 

alimentava mais lentamente, realizando, com maior frequência, comportamentos exploratórios. 
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Figura 4: Número médio de registros dos atos comportamentais exibidos por Dysopeas muibum, 

durante a fotofase e a escotofase, em 24 h consecutivas de observação em laboratório. 

 

A região anterior do corpo dos gastrópodes é rica em células quimiorreceptoras (Chase & 

Tolloczko, 1985) e possivelmente D. muibum utiliza o comportamento exploratório, o segundo mais 

expressivo, para reconhecer o ambiente e buscar recursos. 

Os gastrópodes pulmonados terrestres têm quimiorrecepção bem desenvolvida, já que a 

superfície externa do corpo é provida de células neurossensoriais, relacionadas à comunicação 

intraespecífica, nos processos de corte e cópula, à alimentação, à percepção do ambiente e à 

agregação (Chevalier et al., 2000; Cook, 1992; Dundee et al., 1975; Hyman, 1967; Iglesias & 

Castillejo, 1999; Stephenson, 1979). 

Esses animais podem reconhecer compostos químicos voláteis pelo olfato e não-voláteis pelo 

paladar (Sthephenson, 1979). De acordo com Sthephenson (1979), os tentáculos de D. reticulatum 

provavelmente atuam na detecção de compostos químicos voláteis e não-voláteis. Esse autor 

também verificou a função gustativa da probóscide, dos lábios e dos lobos laterais da boca nessa 

espécie. 

O comportamento de interação entre os moluscos foi observado com uma frequência reduzida 

(1%) e não foi observada diferença significativa na manifestação desse ato entre a fotofase e a 

escofoase (H=0,03; p=0,86). A principal função da interação é o reconhecimento de parceiros para a 

reprodução (Junqueira et al., 2003). Como esse estudo foi realizado com animais adultos, esperava-

se uma frequência significativamente maior desse ato. Junqueira et al. (2003) registraram que a 

interação entre indivíduos de Bradybaena similares (Férussac, 1821) foi maior em moluscos 

adultos, sugerindo que a procura por coespecíficos para reprodução tende a aumentar a frequência 

desse comportamento. No presente estudo, além deste comportamento não ter sido frequente no 

período observado, não se verificou cópula, possivelmente por não ter havido encontro com 

parceiros adequados. É necessário ainda destacar a dificuldade de observação de cópula devido ao 

reduzido tamanho corporal desses moluscos. Pelo mesmo motivo, não foi observado o 

comportamento de defecação e de liberação de filhotes. 

O repouso sobre o substrato e o enterramento foram os atos comportamentais prevalente, 

como já era esperado, visto que moluscos terrestres se enterram e repousam com frequência no solo, 

pelo fato de estarem, nesse sítio, protegidos contra a dessecação (Giokas et al., 2005; Hyman, 1967; 

Lazaridou-dimitriadou & Gaguzan, 1981). O enterramento e o repouso na vegetação, troncos e 

rochas são comportamentos comuns nos pulmonados terrestres (Hyman, 1967). 
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Esse estudo não evidenciou horário de atividade predominantemente noturno de D. muibum, 

visto que, embora tenham ocorrido comportamentos de atividade nesse horário, como o 

comportamento alimentar, não houve diferença significativa entre o período diurno e o período 

noturno, o que contrasta com os resultados encontrados por outros autores, que evidenciaram hábito 

noturno para Leptinaria unilamellata (d‟Orbigny, 1835) (Almeida & Bessa, 2001a) e Subulina 

octona (Bruguière, 1789) (Subulinidae) (Bessa & Araújo, 1995a, b), B. similaris (Xanthonychidae) 

(Almeida & Bessa, 2001b; Junqueira et al., 2003), A. achatina (Achatinidae) (Hodasi, 1979; 1982), 

D. reticulatum (Agriolimacidae) (Rollo, 1991), L. alte (Panigrahi et al., 1992; Raut & Panigrahi, 

1988, 1990) e Sarasinula linguaeformis Semper, 1885 (Veronicellidae) (Junqueira et al., 2004), 

Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Arionidae) (Grimm & Paill, 2001) e Thaumastus taunaisii 

(Férussac, 1821) (Bulimulidae) (Jurberg et al., 1988). 

Durante as 24 h consecutivas de observação, a média dos registros de temperatura máxima foi 

de 24,4ºC e de umidade relativa do ar, de 86,2%. Foram observadas correlação negativa entre o 

número médio de registros de atos de atividade dos moluscos e a temperatura máxima (rs=-0,65; t=-

4,05; p<0,01) (figura 5) e correlação positiva entre o número médio de registros de atos de atividade 

e a umidade relativa do ar (rs=0,51; t=2 ,80; p=0,01) (figura 6). 

 

 
Figura 5: Correlação entre o número médio de moluscos ativos e a temperatura. 
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Figura 6: Correlação entre o número médio de moluscos ativos e a umidade relativa do ar. 

 

Entre os fatores ambientais que afetam a atividade dos moluscos terrestres, destacam-se a 

temperatura e a umidade relativa do ar (Cook, 2001). Por serem muito sensíveis ao ressecamento, 

esses animais tendem a ser mais ativos nas horas em que a temperatura fica mais amena e a 

umidade relativa do ar mais alta, ou seja, ao amanhecer e à noite, para reduzir o risco de dessecação 

(Panigrahi et al., 1992; Raut & Panigrahi, 1990). Outro fator atuante é a umidade do substrato, que 

funciona como um fator chave, pois esses animais perdem água pelo tegumento e com o muco 

depositado sobre o substrato ao se locomoverem e reidratam-se pela superfície da sola em contato 

com o substrato úmido (Cook, 2001). Ainda não está claro, no entanto, se o hábito noturno desses 

organismos emerge de um ritmo endógeno, modulado por fatores do ambiente, ou se é uma resposta 

direta a esses fatores (Rollo, 1991). Outros autores como Junqueira et al. (2004) já estudaram a 

distribuição de atividade durante as 24 h do dia em espécies de moluscos terrestres, todavia, não 

existem estudos consistentes sobre a ritmicidade comportamental nesses animais. 

Para esclarecimentos mais precisos das estratégias comportamentais de D. muibum, são 

necessários estudos focando nos aspectos fisiológicos e ecológicos, além de aspectos químicos 

envolvidos na comunicação que afetam essa espécie, até então inexistentes na literatura científica. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos, a espécie D. muibum tem maior tendência ao repouso 

que à atividade, sendo a locomoção o ato comportamental de atividade prevalente, não apresenta 

horário de atividade predominantemente noturno e seu etograma básico é composto por oito atos 

comportamentais: repousar, estar enterrado, deslocar, enterrar, explorar, alimentar, emergir e 

interagir. 
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