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REGISTRO DE ALBINISMO EM VERONICELLIDAE (MOLLUSCA, GASTROPODA). Suzete Gomes, 
Rosane Souza da Silva, José Willibaldo Thomé.(Laboratório de Malacologia, Instituto de Biociências - PUCRS) 
O albinismo é a expressão fenotípica de um genótipo recessivo homozigoto. Em moluscos este fenótipo tem sido 

pouco registrado. Paraense (1955) constata o albinismo em Australorbis glabratus (Brumpt, 1941) e A. nigricans (Spix, 1827) 
pertencentes a família Planorbidae e o utiliza com sucesso na comprovação da independência das espécies quase crípticas, através 
da autofecundação, seguida de fecundação cruzada. Sobre o albinismo de lesmas da família Veronicellidae nada encontramos 
registrado. Em 1985, Urubatã Estivalet Gomes, aluno do orientador deste trabalho, encontrou algumas lesmas albinas da família 
Veronicellidae, num bairro de Camaquã, RS, as quais constatou tratar-se de Phyllocaulis soleiformis (Orbigny, 1835). Tais 
animais morreram poucas semanas após serem levados ao laboratório da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS. Em julho de 1988 o orientador deste trabalho, teve oportunidade de observar uma criação de lesmas albinas, mantida 
por Rafael Caballero, na “Escuela Agricola Panamericana”, em Zamorano, Honduras. Após a dissecação de um espécime adulto, 
desta criação, constatou ser Sarasinula dubia (Semper, 1885). A criação não se manteve. O Laboratório de Malacologia, do 
Instituto de Biociências da PUCRS, recebeu em fins de 1996 um espécime albino de Veronicellidae, coletado em Porto Alegre, 
RS. Este realizou uma postura, com 7 ovos, em 29 de dezembro de 1996, morrendo poucos dias após. Dos 7 ovos, eclodiram, 
após 19 dias de incubação, 5 espécimes albinos, dos quais sobrevivem 3. Em uma caixa, com 2 destes espécimes, foram 
encontradas posturas, uma com 7 ovos em 25.02.1998 e outra com 6 ovos em 04.03.98. Ambas as posturas foram inviáveis. Os 
três espécimes aparentam serem Phyllocaulis soleiformis, o que só será confirmado por dissecação. Espera-se utilizar esses 
albinos em experimentos de reprodução, que permitam uma determinação segura de espécies e em experimentos de sistemática 
molecular. (CNPq e FAPERGS) 
 

280 




