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Introdução: Os gastrópodes pulmonados são um dos grupos de animais mais diversos e
adaptados aos ecossistemas terrestres e apresentam elevada importância ambiental,
econômica e interesse médico. Coletas de moluscos em áreas remanescentes de Mata
Atlântica no Leste de Minas Gerais estão sendo realizadas desde 2009. Durante as
coletas, muitos espécimes da família Subulinidae foram obtidos. Entretanto, esta
família é pouco conhecida, necessitando de um estudo aprofundado dos espécimes
para a correta identificação das espécies e verificação da variação populacional.
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo identificar as espécies da família
Subulinidae coletadas no Leste de Minas Gerais e depositadas na Coleção de Mollusca
do Laboratório de Ecologia/Unileste e determinar a distribuição destas espécies no
Leste de Minas Gerais. Metodologia: O material de estudo encontra-se depositado no
Laboratório de Ecologia/ Unileste. Na primeira parte do estudo foi verificada a
identificação e a distribuição geográfica das espécies da família Subulinidae no Leste
de Minas, de acordo com os dados das coletas e registros da coleção. Estas coletas
foram realizadas nas cidades de Ipaba (Fazenda Macedônia), Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo, Leste de Minas Gerais no período de 2009 a 2014. Resultados:
Na região foram encontradas seis espécies de moluscos da família Subulinidae sendo
estas, Beckianum beckianum (Pfeiffer, 1837), Subulina octona (Bruguiere, 1792),
Leptinaria unilamellata (Orbigny, 1835), Lamellaxis gracilis (Hutton, 1834), Opeas
pumilum (Pfeiffer, 1840), Alopes micra (Orbigny, 1835) e três identificadas até
gênero. As espécies identificadas apenas até gênero foram as do gênero Subulina,
Lamellaxis e Opeas. As espécies S. octona, B. beckianum, L. unilamellata e A. micra
foram encontradas nos quatro municípios analisados. A espécie S. octona aprsentou a
maior distribuição na região, foram encontradas 31 conchas e 15 indivíduos em Ipaba,
75 conchas e 502 indivíduos em Ipatinga, 203 conchas e 797 indivíduos em Coronel
Fabriciano e 567 conchas e 54 indivíduos em Timóteo. Sendo que esta espécie foi
encontrada em 12 bairros de Ipatinga, oito de Coronel Fabriciano e em seis bairros de
Timóteo, totalizando 876 conchas e 1371 indivíduos. A espécie O. pumilum foi
encontrada apenas em cinco bairros de Ipatinga e em um bairro em Coronel
Fabriciano, totalizando 96 conchas e 24 indivíduos. Com isto foi verificado que esta
espécie foi a de menor frequência e distribuição na região.  Conclusão: Foi observado
que as espécies S. octona, B. beckianum, L. unilamellata e A. micra foram encontradas
nas quatro cidades analisadas (Ipaba, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo). A
espécie que ocorreu com maior frequência e distribuição em toda a região é S. octona.
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