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Introdução: Achatina fulica Bowdich, 1822 é uma espécie de molusco tropical
originário da África. Por ser invasora é considerado um problema ambiental, de saúde
pública e econômica. Foi trazido de maneira ilegal para o Paraná para ser usado como
fonte de alimento, porém o mercado não aceitou sua carne. Os criadores então
liberaram os animais na mata nativa e nos rios. Apresentando grande sucesso na
adaptação e dispersão, foi introduzida em diversos países. Pode ser hospedeiro
intermediário de um nematóide causador da angiontrongiliose. Competem por espaço e
alimento com espécies nativas e alteram as paisagens naturais, por consumo de
vegetação nativa. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão
bibliográfica sobre a espécie A. fulica, conhecida como caramujo-africano que ocorre
no Leste de Minas Gerais. Metodologia: Foram considerados cinco artigos realizados
com A. fulica que foram publicados no período de 2004 a 2009. Estes artigos foram
encontrados no site de busca scielo (www.scielo.org). Foram analisados os locais de
maior ocorrência do animal e dos ovos, formas de controle e o conhecimento da
comunidade a respeito do caramujo em algumas regiões do Brasil.  Resultados:
Através da revisão foi constatado que esta espécie ocorre associada a ambientes
alterados, porém a sua presença em áreas preservadas pode causar danos ambientais,
sendo necessário o seu extermínio. Terrenos alagados e sujos apresentando maior
quantidade de moluscos. Locais utilizados para oviposição foram base de plantas, base
de muros enterrados em terra e sob serrapilheira Pouco sucesso foi obtido no controle
da A. fulica, o primeiro método adotado foi o controle químico, realizado através de
administração de pesticida. Contudo os pesticidas são tóxicos aos seres humanos. Os
moluscos morrem após a ingestão de pesticida podendo entrar em decomposição junto
a locais públicos causando risco de saúde publica. Outra alternativa é o controle
biológico mais as espécies predadoras da A. fulica também são exóticas podendo
comprometer a malacofauna endêmica. O melhor método é a coleta com a finalidade
de manter índices aceitáveis as populações de molusco envolvendo populações
diretamente inseridas no contexto. Os moradores relataram que catavam ou jogavam
sal constantemente. Observou-se, também, a preexistência de conhecimentos sobre A.
fulica, com destaque para os seguintes aspectos: transmissão de doenças, taxonomia,
impactos ambientais decorrentes da introdução de espécies exóticas, bem como o
processo de entrada e crescimento do molusco no corpo humano. Conclusão: Através
da revisão analisamos a distribuição da espécie, formas de controle e conhecemos a
opinião dos moradores que residem junto ás áreas afetadas, estes possuem uma série de
crenças á respeito desse animal. Estes conhecimentos são importantes como guia e
sensibilização para controle de espécies invasoras.
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