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Abstract: The predominant landscape in the studied region, composed by the Paranapanema and Pardo rivers, 
has been significantly affected by human interference in order to create extensive artificial irrigation ditches for 
agriculture. These environments are subject to drastic variations in water supply whereby draughts are created what 
bears a drastic populational fluctuation. The composition of schistosomiasis-associated planorbid fauna in Ourinhos 
and Ipauçu herein presented corroborate previous malacological surveys, which incriminates Biomphalaria. 
glabrata (Say, 1818) as the predominant species mainly at the Ourinhos micro-regions. At this site the snail 
distribution might be linked to the composition of deposited sediments in the hydrographic basin. Data from 
Ipauçu, a collection site that is only 30 km from Ourinhos, indicates absence of B. glabrata, and predominance 
of B. tenagophila (Orbigny, 1835). Despite closeness, the micro-regions show important differences in values of 
diversity index, indicating a heterogeneous distribution of Biomphalaria species.
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Resumo: Foram estudadas a diversidade e a abundância de espécies do gênero Biomphalaria em córregos 
próximos aos Rios Paranapanema e Pardo (São Paulo, SP, Brasil), em locais antigamente associados à transmissão 
do Schistosoma mansoni, sujeitos ainda a drásticas variações na disponibilidade de água. Os dados confirmam 
a predominância de Biomphalaria glabrata (Say, 1818) em córregos do município de Ourinhos, localizados nas 
margens do Rio Pardo e do Rio Paranapanema. Em Ipauçu, distante 30 km de Ourinhos, a predominância de 
Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) é acompanhada da ausência de B. glabrata. Foram estimados os índices 
de Diversidade e Dominância de Simpson, que evidenciam uma distribuição variada, provavelmente associada 
com o substrato aquático onde vivem os caramujos.
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1975, 1981). Foram estimados os seguintes parâmetros para uma 
descrição da fauna de caramujos do gênero Biomphalaria:

Frequência, pi = ni
x
/N, onde ni é o número de indivíduos de uma 

espécie x e N o número total de exemplares coletados;
Índices de Dominância (Ds) e Diversidade de Simpson (Simpson 

1949), ls, relacionados com a probabilidade de dois indivíduos cole-
tados ao acaso na mesma localidade pertencerem a mesma espécie; 
Índice Hill modificado (E), que estima a equitabilidade, ou seja, a 
distribuição dos indivíduos entre as espécies coletadas numa locali-
dade. O índice Hill modificado tem como parâmetros os índices de 
Simpson e Shanon (Shanon 1948).

Os índices foram calculados através das rotinas implementadas 
no programa DivEs (Lizaro Soft, Rodrigues 2005).

Resultados e Discussão

A composição da fauna planorbídica nas valas e córregos da re-
gião de Ourinhos é alvo de constante monitoramento, desde o ano de 
1952, período em que a esquistossomose representava um problema 
de saúde pública para a população local (Rey 1952). Desde então, 
sabia-se que a espécie predominante, B. glabrata, era altamente sus-
cetível ao S. mansoni (Magalhães & Dias 1973). Estudos posteriores 
mostravam que a predominância de B. glabrata implicava na baixa 
freqüência de B. tenagophila, supostamente por exclusão competitiva 
(Kawazoe et al. 1980). Em 1981, Paraense descreve a B.  occidentalis, 
esclarecendo definitivamente as diferenças específicas entre a espécie 
e a B. tenagophila. Refeito o quadro de composição de planorbídeos 
na região de Ourinhos, deu-se como certa a presença de B. glabrata, 
B. tenagophila e B. occidentalis (Piza et al 1972, Vaz et al. 1985, 
Teles & Vaz, 1987, Teles 2005). 

Os resultados deste estudo corroboram estes dados e confirmam 
a predominância de B. glabrata na macro região que compreende os 
municípios de Ourinhos e Ipauçu (Figura 2). 

Contudo, mesmo em áreas adjacentes, observamos que a distri-
buição de espécies de Biomphalaria é heterogênea (Figura 3). Em 
Ourinhos, a maior riqueza de espécies está no córrego Christone, onde 
B.  glabrata e B. occidentalis são freqüentes. Apesar de próximo ao 
córrego  Christone, no córrego Água da Veada não foram identificados 
espécimes de B. glabrata. A B. tenagophila é predominante nos cór-
regos Bela Vista e São Luiz, localizados na micro-região de Ipauçu. A 
B. peregrina é uma espécie eventual, encontrada nesse estudo preferen-
cialmente em um tanque de água abastecido por uma nascente.

Principalmente o córrego Christone/Ourinhos, localizado às 
margens do Rio Pardo, apresenta maior riqueza taxonômica de 
planorbídeos do gênero Biomphalaria (Figura 4a, b). Essa acen-
tuada biodiversidade pode estar relacionada com a complexidade 
deste habitat constituído por latossolo, com abundante vegetação 
aquática flutuante, principalmente aguapés-Eichornia SP, um micro-
ambiente que serve de abrigo e suporte para desovas ovipositadas 
por  caramujos (Freitas 1976) (Figura 5a). Considerando que a 
Biomphalaria  glabrata é uma espécie nativa (França 2007), o pa-
drão de distribuição da espécie pode estar correlacionada com sua 
preferência por habitats antropogênicos, ricos em matéria orgânica. 
(Bini et al. 1999, Abílio et al. 2006)

A baixa diversidade de espécies encontrada nos córregos de  Ipauçu 
e a alta predominância da espécie B. tenagophila, ( Figura 4a, b) 
podem estar correlacionadas com a natureza arenosa do substrato. 
Tipicamente instável, o substrato está sujeito a modificações na cor-
renteza, possuindo baixa disponibilidade de matéria orgânica, que 
culmina na baixa oferta de alimento (Figura 5b). É interessante fazer 
referência aos dados geomorfológicos que mostram que Ipauçu está 
assentada num afloramento erodido, sob rochas do arenito original 
(Janasi et al. 2007a, b).É razoável supor que espécies de caramujos 

Introdução

No Estado de São Paulo são encontradas dez das quatorze 
espécies de Biomphalaria descritas na região Neotropical (Estrada 
et al. 2006), incluindo as três espécies hospedeiras intermediárias 
do  Schistosoma mansoni: Biomphalaria glabrata (Say 1818), 
 Biomphalaria  tenagophila (Orbigny 1835) e Biomphalaria straminea 
(Dunker 1848). Os caramujos habitam áreas naturais ou corpos d’água 
artificiais, freqüentemente efêmeros, sujeitos a secas periódicas. Via 
de regra, ciclos de cheia-seca são perturbações em ecossistemas com 
influência na variação da diversidade de espécies (Buckling et al. 
2000). Os caramujos do gênero Biomphalaria apresentam duas ca-
racterísticas biológicas fundamentais para a preservação e a expansão 
das espécies e populações, em ambientes sujeitos as perturbações 
ambientais: 1) são hermafroditas simultâneos e se reproduzem tanto 
por fecundação cruzada, quanto por autofecundação (Paraense 1955); 
e 2) em situações de seca, dessecam, mantendo-se vivos, recolhidos à 
concha, em estágio fisiológico vegetativo, preservando-se até a próxi-
ma estação úmida. (Tuan & Simões 1989). Apesar de o parasitismo 
afetar drasticamente os caramujos, a abundância, a distribuição e a 
diversidade das espécies podem ser mais fortemente alteradas pelo 
modo de reprodução e dessecação, do que por infestação por parasitas 
(Gerard et al. 2007). 

O objetivo deste estudo é complementar os dados existentes de 
distribuição de espécies de Biomphalaria em antigos focos de es-
quistossomose, localizados na porção média do Rio Paranapanema, 
em ambientes caracterizados por drásticas alterações locais provo-
cadas pelo homem. Neste caso, a fragmentação dos ecossistemas de 
água doce, manejados para atender as necessidades humanas, pode 
estar diretamente relacionada com a distribuição de espécies de 
 Biomphalaria. Na primeira fase do estudo descrevemos a significativa 
diversidade genética, especialmente de Biomphalaria tenagophila, 
em criadouros adjacentes, localizados entre os Rios Paranapanema e 
Pardo, antigos focos de esquistossomose (Tuan & Santos 2007). Com-
plementa tal estudo a analise de aspectos quantitativos da diversidade 
de Biomphalaria, para inferir sobre as variáveis que condicionam a 
permanência e a estabilidade de populações de caramujos em coleções 
d’água sujeitas a perturbações hidrológicas.

Material e Métodos

As espécies de Biomphalaria foram coletadas em córregos 
que abastecem de água extensas hortas no município de Ourinhos 
(22,98° W e 49,87° S), localizados entre o Rio Pardo e  Paranapanema, 
e em valas no município de Ipauçu (23,05° W e 49,62° S), localizado 
nas margens do Rio Paranapanema e distante 30 km de Ourinhos 
(Figura 1). 

Foram realizadas quatro coletas consecutivas de caramujos na ex-
tensão total das localidades citadas, entre julho de 2003 e novembro de 
2004. Para a coleta de caramujos foram utilizadas conchas de captura 
padronizadas para uso no Programa de Controle da  Esquistossomose 
(Ministério da Saúde 2007).Para a pesquisa de cercárias, os caramujos 
de cada ponto de coleta foram reunidos, em grupos de até 10 indiví-
duos, em frascos de vidro transparente, com água filtrada, e expostos 
à luz de lâmpadas incandescentes (de 60 W), durante no mínimo 
4 horas. A visualização das cercárias, quando eliminadas na água, 
é feita com o auxílio do microscópio estereoscópico (Ruiz, 1952). 
Uma vez que o resultado da pesquisa de cercarias na água resultou 
negativo para todos os grupos de caramujos, nenhum caramujo foi 
examinado através de esmagamento de suas conchas. 

A identificação específica de Biomphalaria fez-se através da 
morfologia de órgãos internos, especialmente aquelas do apare-
lho reprodutor feminino e masculino (Deslandes 1959, Paraense 
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dias apos uma seca drástica ou uma baixa disponibilidade de alimento 
(Tuan & Simões 1989).

Os resultados apresentados mostram que a distribuição de espécies 
de caramujos do gênero Biomphalaria é descontínua mesmo num 
espaço micro-geográfico. A análise genética feita preliminarmente 

que desenvolveram estratégias eficientes de sobrevivência ao stress 
ambiental colonizem preferencialmente um ecótopo deste tipo. 
Dentre as várias espécies de caramujos do gênero Biomphalaria, a 
B. tenagophila sobrevive longo tempo em dessecação, uma diapausa 
fisiológica que permite a recolonização do mesmo habitat até sessenta 
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Figura 1. a) Localização panorâmica da área de estudo no estado de São Paulo, b) localização das micro-regiões Ourinhos e Ipauçu e c) dos córregos Christone, 
Água da Veada, Furnas e Jacu em Ourinhos. 

Figure 1. a) Geographical location of the medium Paranapanema region at São Paulo state, Brazil, b) Ourinhos and Ipauçu microregions and c) Ourinhos 
streams. 
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Figura 2. Frequência relativa de espécies de Biomphalaria nas micro-regiões 
Ourinhos e Ipauçu (São Paulo, SP, Brasil). 

Figure 2. Relative frequency of Biomphalaria species in Ourinhos and Ipauçu 
micro-regions at S. Paulo state, Brazil. 
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Figura 3. Frequência relativa de espécies de Biomphalaria nas coleções de 
água de Ourinhos e Ipauçu. 

Figure 3. Relative frequency of Biomphalaria species in each stream at 
Ourinhos and Ipauçu microregions. 
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Figura 4. Índices de a) Diversidade e Dominância de Simpson e b) Equitabilidade Hill modificado (b).  

Figure 4. Diversity, a) dominance and b) Hill equitability index (b) from Ourinhos and Ipauçu regions. 

a b

Figura 5. Caracterização geral  dos córregos a) Christone em Ourinhos e b) São Luiz em Ipauçu.

Figure 5. General characterization of a) Christone and b) Ipauçu streams.

em populações de B. tenagophila Ipauçu e Ourinhos (Tuan & Santos 
2007), mostra diferenças significativas nos níveis de polimorfismos 
genético destas populações. Este resultado enfatiza a possibilidade de 
significativa fragmentação de uma população de caramujos de uma 

mesma espécie. Se racionalmente considerarmos como heterogêneas as 
populações de caramujos de uma mesma espécie de Biomphalaria, alem 
de geneticamente distintas, seria importante analisar o impacto dessas 
diferenças em relação à suscetibilidade ao Schistosoma mansoni. 
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