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Malacofauna Terrestre e Dulcícola de Parques e Áreas Verdes do Município de 

São Paulo (SP) 

1. Resumo 

O presente projeto tem como objetivo fazer um levantamento da malacofauna 

dulcícola e terrestre do Parque Municipal do Carmo, podendo então contribuir 

para o conhecimento de sua biodiversidade. 

 

2. Introdução 

Os moluscos são animais de corpo mole, geralmente protegido por uma 

concha calcária. Habitam tanto o ambiente marinho como o dulcícola, e também o 

terrestre. Constituem o segundo maior grupo animal com cerca de 100 mil espécies 

descritas (RUPPERT et al, 2005). 

Apesar de tantas espécies conhecidas, a maioria é pouco estudada, e muitas 

são conhecidas apenas pela descrição original e pelo registro em algumas regiões. 

O registro de uma espécie é comumente realizado através de levantamentos 

faunísticos. Muitas vezes espécies novas são descobertas também quando se 

realiza esse tipo de pesquisa. 

São Paulo é a capital do estado de São Paulo, e é a maior e a mais populosa 

metrópole do Brasil. Originalmente inserida na Mata Atlântica, a cidade contém 

parques municipais que, quando preservados, abrigam várias espécies de flora e 

fauna nativas. Pesquisadores já estudaram alguns dos animais que vivem lá, como 

aves, mamíferos, répteis e anfíbios (ALMEIDA & VASCONCELOS, 2007), mas 

invertebrados como os moluscos são pouco conhecidos. 

Na verdade, até o presente, pouco ou quase nada se sabe a respeito das 

espécies terrestres e dulcícolas que vivem em São Paulo. E o presente projeto para 

o Parque do Carmo faz parte de um projeto maior iniciado há quatro anos visando 

conhecer melhor a malacofauna paulistana. 

 

3. Objetivos 

Realizar o levantamento da fauna malacológica dulcícola e terrestre do 

Parque Municipal do Carmo, da Cidade de São Paulo. 

 

4. Metodologia 



As coletas estão sendo efetuadas em áreas preservadas do Parque do 

Carmo, e para maximizar a possibilidade de sucesso, o período de duração do 

projeto está previsto para um ano. Está sendo realizada uma coleta por mês, de 

forma manual, tanto de animais íntegros como de conchas vazias, nos ambientes 

encontrados no parque, como a vegetação, a serapilheira, o solo, bem como os 

corpos d’água dos parques, como córregos e lagoas. 

Os animais coletados vivos foram devidamente submetidos à anestesia pelo 

frio (geladeira) e eutanásia em álcool 70%, solução na qual permanecem 

conservados. Após esses procedimentos, o material constituído tanto de espécimes 

íntegros, como apenas de conchas, foram identificados e em seguida fotografados 

com câmera digital. 

Para a identificação do material está se utilizando de literatura específica, 

como o trabalho de Simone, 2006. 

Todo o material coletado, após o término da pesquisa, será depositado na 

coleção malacológica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(MZUSP), como testemunho do trabalho realizado. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o presente foram realizadas três coletas, e outras nove estão previstas 

(quatro para 2.013 e cinco para 2.014). 

 

6. Resultados preliminares 

Até o momento foram encontradas oito (8) espécies de moluscos no Parque 

do Carmo, sendo três (3) coletadas íntegras e cinco (5) apenas as conchas. Do total, 

apenas uma é exótica, e as restantes nativas, uma das quais é dulcícola, e as 

demais terrestres. 

O resultado é satisfatório, visto que as coletas estão sendo realizadas durante 

o inverno, período pelo qual os caracóis e lesmas preferem permanecer enterrados 

no solo, dificultando a sua localização. 
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