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ABSTRACT 

Diplosolenodes occidentalis (Guilding, 1825) (Mollusca, Gastropoda, Vero
nicellidae) is redescribed upon the examination of types iI! the British Musellm 
(Natural History). New characters of ex.rernal and internal morphology are 
described. A lectotype. is selected. 

INTRODUÇÃO 

Em recente viagem a Londres, como Bolsista do "Deutscher Akademische 
Austauschdienst" (DAAD) da República Federal da Alemanha, fomos sur
preendidos com o aparecimento de um lote de lesmas nas coleções em 
líquido do setor de Moluscos do "British Museum (Natural History)" per
tecente originalmente à coleção do Reverendo Lansdown Guilding e rotulado 
como síntipos da espécie Onchidium occidenta fe Guilding, 1825. Este lote 
não fora por nós localizado anteriormente (Thomé, 1979), quando redes
crevemos os tipos de Veroniceílidae neotropicais daquela coleção. 

Tratando-se de uma espécie das primeiras descritas na Família e cuja 
identificação tem trazido grandes controvérsias, julgamos que a redescrição, 
com fixação do lectótipo, será valiosa contribuição para a elucidação da 
sistemática da família nas Antilhas. 

A metodologia empregada é a mesma dos trabalhos anteriores (Thomé, 
1969a-b, 1970a-b, 1971, 1972, 1973, 1976, 1979). 

Diplosolenodes occidentalis (Guilding, 1825) 

Onchidium occidentale Guilding, 1825: 322, pI. 9, figs. 9-12; Guilding, 1845: 
294, pI. 31, figs. 8-11; Thomé, 1975a: 155, 158. 

Vaginufa occidentafis; Deshayes, 1832: 966, pI. 8E, fig. 10; Fischer, 1871: 
150, 164, 175, pI. 11, figs. 2-4 rpartim); Fischer, 1875: 54; Fischer & 
Crosse, 1870-1902: (v. 1) 673, 676, 681, 682; (v. 2) 727, pI. 28, figs . 21-26 
(partim); Semper, 1885: 299, 313, pI. 25, fig. 1, pI. 27, figs. 13-14 (partim); 
Heynemann, 1885a: 4, 16 (partim), 1885b: 274, 278 (partim); Crosse, 
1890: 237 (partim); Heynemann, 1906: 70 (partim); Colosi, 1922: 477; 
Coifman, 1935: 325, 331 (partim). 

Vagilllllus occidentalis; Shuttleworth, 1854: 126. 

Veronicefla occidentafis; Bland & Binney, 1873: 339; Cockerell, 1893: 194; 
Collinge, 1893 : 219; Guppy, 1893: 222 (partim); Cockerell & Larkin, 
1894a: 24, 1894b: 60; Dundee, 1974: I, 7 (partim). 

Cyfindrocallllls occidentalis; Hoffmann, 1925: 5, 10, 42, 50, 113, 144, 152, 
206, 215, 217, 234, 266, 272, 277, 290, 296, 339, 372, pls. 5-6, f. d2 
(partim). . 

Vaginllfus (Latipes) occidelltalis; Baker, 1925: 159, 169, 172, 174, 184, pI. 5, 
figs. 18-20 (partim), 1926: 29 (partim). 
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Leidyula occidentalis; Hoffmann, 1927a: 219 (partim), 1927b: 2, 19, 22, 33 
(partim). 

Vaginulus (Latipes) occidentalis occidentalis; Baker, 1931: 138 (partim). 

DiplosoJenodes occidentalis (sic); Thomé, 1975b: 14. 

Redescrição 

a) Morfologia externa (figs. 5-6). 

Animal de tamanho médio, mais largo do que alto, alongado, quase reto 
(levemente curvado sobre o pé). Noto abaulado; perinoto destacado, sem 
limitação precisa; hiponotos oblíquos, para trás quase horizontais. Animal algo 
desbotado, de cor geral beje escura. No noto percebe-se pontuações escuras 
esparsas, o perinoto é claro e os hiponotos, também claros, deixam perceber 
pontuações escuras, amplamente esparsas. Sola apenas mais estreita do que 
o hiponoto da direita, não alcança os sulcos pediosos; sem pigmentação, 
clara e sem linha longitudinal mediana. Poro genital feminino bem próximo 
ao sulco pedioso e no meio ou à frente da metade do comprimento do 
animal. Ânus circular, levemente para a direita, não totalmente encoberto 
pela sola livre do pé. (Medidas do lectótipo: comprimento 45,0 mm, largura: 
15,0 mm, altura: 8,0 mm, largura da sola: 4,4 mm, largura do hiponoto 
direito: 5,6 mm; distância do poro genital feminino, do sulco: 0,6 mm, da 
frente: 19,5 mm, de trás: 21,5 mm). 

b) Morfologia interna (figs. 1-4). 

Alça intestinal anterior recoberta por desenvolvido lóbulo da glândula 
digestiva. 

Glândulas salivares com ácinos grandes, no conjunto de aspecto compacto. 
O reto penetra no tegumento junto ao oviduto, mas acha-se invaginado 

por uma bolsa, que se extroverte levemente do tegumento (fig. 3) e separa 
o reto do oviduto. (Medidas do lectótipo: diâmetro do reto junto ao tegu
mento: 0,6 mm; diâmetro externo da bolsa envolvente, junto ao tegumento: 
1,5 mm). 

Nervos pediosos juntos, paralelos, acolados ao tegumento, extendem-se 
para trás quase retos, formando uma leve curva para a direita, até logo 
depois do poro genital, onde afastam-se um do outro em amplo arco até 
bem no fim da cavidade geral. (Medidas do lectótipo: comprimento total: 
27,6 mm; afastados: 14,3 mm; afastamento máximo: 2 mm; encontro da 
aorta a 3,5 mm da origem). 

Glândula pediosa achatada, solta, alongada, estreitando-se muito leve
mente para a ponta; reta até cerca da metade do comprimento, quando sofre 
uma curva mais ou menos acentuada para a esquerda e logo a seguir para 
a direita. Zona clara-esbranquiçada externa, larga e bem destacada em ambos 
os lados, até próximo da ponta; zona amarelada interna destacada desde a 
abertura, estreitando-se até a primeira curva, podendo apresentar nessa porção 
um leve fendilhamento mediano. Depois da segunda curva a zona amarela 
alarga-se bruscamente e distende-se com aspecto lanceolado até a ponta da 
glândula. A cicatriz do vaso sanguíneo acha-se no centro da área alargada 
da zona amarela, onde esta apresenta aspecto cordiforme, perto da ponta 
(fig. 4). (Medidas do paralectótipo: comprimento em posição natural: 7,4 
mm; distendida: 10,9 mm; largura sobre a abertura: 2,0 mm; largura na região 
assinalada por uma seta: 1,2 mm). 

Espermateca ovóide, apoiada sobre o canal, lateralmente, pelo polo maior 
e prolongando-se para o dueto de ligação, pela extremidade do polo menor. 
O canal de tamanho mediano é grosso, diferenciado longitudinalmente em 
dois tipos de tecidos, um liso, duro, mais escuro (o canal propriamente dito); 
e o outro, enrugado em gomos transversais, aparentando ser glandular. O 
canal se funde com o oviduto dentro do tegumento, justo antes do poro 
genital. Dueto de ligação longo, sinuoso. Deferente médio curto, sinuoso; 
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Diplosolenodes occidentafis (Guilding, 1825) (fodas as figuras são do Lectótipo 
- BMNH 197828W - salvo indicação em contrário). 1. Pênis. 2. Glândula 
peniana. 3. Espermateca e órgãos junto ao poro genital feminino. 4. Glândula 
pediosa, vista dorsal, a. lectótipo, b. paralectótipo. 
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Diplosolenodes occidentalis (Guilding, 1825) (Lectótipo, BMNH 197828W). 
5. Vista dorsal. 6. Vista lateral. 

penetra no tegumento à esquerda do canal. Deferente posterior de tamanho 
médio, quase retilíneo (fig. 3). (Medidas do lectótipo: espermateca: compri
mento 3,5 mm, maior diâmetro: 0,9 mm; canal: comprimento: 2,0 mm, diâ
metro: 0,8 mm; dueto de ligação: comprimento: 5,9 mm, diâmetro: 0,3 mm; 
deferente médio: comprimento: 1,5 mm, diâmetro: 0,3 mm; deferente posterior: 
comprimento: 3,4 mm, diâmetro: 0,3 mm). 

Glândula peniana com papila cônica, alongada, acuminada; possui 16 
túbulos com aspecto uniforme, de tamanhos variáveis, 10 longos e 6 curtos, 
sendo que 3 túbulos apresentam bifurcação, originando, pois, 19 pontas no 
total (fig. 2). (Medidas do lectótipo: papila: comprimento: 1,6 mm, diâmetro 
maior: 0,8 mm; túbulos: diâmetros: 0,3 mm, comprimentos: de 5,4 a 6,9 mm). 

Pênis cilíndrico, alongado, constituído de um soquete curto, liso, que 
se continua, quase insensivelmente, numa glande algo mais fina e escura, 
cerca de 6 vezes mais longa do que o soquete; glande com alguns sulcos 
pouco profundos, em disposição longitudinal, justapostos, desde perto da 
base até junto à ponta; perto da ponta ocorrem alguns espinhos em fila 
longitudinal curta e outros circundando a região. A ponta é de um tecido 
mais mole, afilada, bem espinhosa, sendo que a abertura do deferente é 
distal (fig. 1). (Medidas do lectótipo: comprimento: 9,5 mm, diâmetro maior: 
1,0 mm; comprimento do soquete: 1,6 mm, diâmetro: 1,0 mm; comprimento 
da glande: 7,9 mm, diâmetro mediano: 0,6 mm). 

Tipos 

Lectótipo: BM(NH), n.O 197828W, St. Vincent (Antilhas), "Museum Guilding", 
designação presente. 

Paralectótipo: BM(NH), n.O 19782Wa, mesmos dados do lectótipo. 
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Os espécimes nos foram apresentados no mesmo vidro, tendo sido 
anteriormente dissecados, com corte longitudinal mediano pelo noto e com 
diversas danificações, que contudo, não impediram que conseguíssemos os 
dados indispensáveis à redescrição. O material estava identificado por urna 
etiqueta antiga, colada no vidro externamente, outra etiqueta antiga, dani
ficada, dentro do vidro (nesta há também a referência: "rev. 1884 Heynemann") 
e urna terceira etiqueta recente, dentro do vidro, com número de registro na 
coleção. 

Observações 

A descrição original, em latim, é sumária e se refere apenas ao colorido 
geral e mencionava a bifurcação dos tentáculos inferiores. Permitimo-nos a 
transcrição da mesma: "Onchidium occidentale, dorso fusco atomis brunneis 
elevatis sparsis, ventre pallido: lateribus livido-maculatis, brachiis apice divisis". 

Acrescenta que é freqüente em lugares úmidos elevados da ilha de St. 
Vincent, onde durante o dia encontram-se contraídas sob pedras. Descreve a 
postura, que seria de 20 ovos e que o animal recém-eclodido é pálido, com 
"pescoço" e "cauda" enegrecidos. 

Acompanham a descrição acima 4 figuras, representando um espécime 
adulto, vivo, em posição de rastejamento, visto de cima e ventralmente; um 
animal recém-eclodido, vista dorsal e urna porção da postura, com 4 ovos. 

A reidentificação da espécie, especialmente com material fixado e con
servado é deveras precária, tendo em vista os dados da descrição original, 
o que provocou urna abundante bibliografia sobre a espécie, sem esclarecer 
em definitivo a sua identificação. 

A discussão exaustiva da extensa sinonímia, faremos após exame de 
material recente topotípico, o qual estamos em vias de receber. 

A inclusão da espécie no gênero Diplosolenodes é baseada em Thomé 
(1975b). 
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