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Introdução: Com uma estimativa de 35.000 espécies, os moluscos terrestres constituem
um dos grupos animais de maior diversidade e sucesso em ecossistemas terrestres.
Estes animais possuem grande importância como fonte alimentar, medicamentosa e
decorativa; além de serem considerados pragas agrícolas e participarem como
hospedeiros intermediários de parasitos de interesse médico-veterinário. Apesar de
estudos realizados com gastrópodes terrestres evidenciarem a diversidade da
malacofauna brasileira, esta ainda é pouco conhecida. Muitas espécies permanecem
registradas apenas em algumas localidades, gerando uma escassez de dados sobre a
distribuição geográfica das mesmas. Assim, são necessários novos esforços para a
realização de levantamento mais fidedigno por região/cidade. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho foi realizar um levantamento dos gastrópodes terrestres
prosobrânquios e pulmonados em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Metodologia:
Foram realizadas coletas, de março de 2010 a janeiro de 2011, em sete bairros de
Coronel Fabriciano. Nestes locais, todos os espécimes vivos e conchas foram
recolhidos manualmente, utilizando-se luvas, e acondicionados em potes plásticos. As
coletas foram realizadas no período da manhã, por um coletor durante 40 minutos. Os
espécimes vivos foram distendidos em água (6ºC) por 48 horas e fixados em álcool
70ºGL. As conchas foram lavadas e guardadas. As identificações taxonômicas foram
realizadas com base na bibliografia especializada e o índice de constância das espécies
encontradas e a curva de acúmulo de espécie foram verificados. Resultados: Foram
coletados 7270 exemplares, sendo 4929 conchas e 2441 indivíduos. Observou-se a
ocorrência de 16 espécies no município de Coronel Fabriciano, pertencentes a 13
gêneros e nove famílias. Das espécies encontradas, 11 são consideradas nativas e cinco
exóticas, sendo estas Deroceras leave (Müller, 1774), Bradybaena similaris (Ferussac,
1821), Achatina fulica (Bowdich, 1822), Opeas pumilum (Pfeiffer, 1840) e Subulina
octona (Bruguière, 1792). Achatina fulica, conhecida também como caramujo
africano, foi encontrada em 67% das coletas, com 550 exemplares coletados. A espécie
mais abundante em Coronel Fabriciano foi B. similaris, com 1682 exemplares
coletados. Em relação à constância, Bulimulus tenuissimus (Férussac, 1832), B.
similaris, A. fulica, Lamellaxis gracilis (Hutton, 1834), L. micra (d´Orbigny, 1835),
Leptinaria unilamellata (d´Orbigny, 1835) e S. octona foram consideradas constantes.
Já Sarasinula liguaeformis (Semper, 1885), Gastrocopta servilis (Gould, 1843),
Pseudoguppya semenlini (Moricand, 1846), D. laeve, Beckianum beckianum (Pfeiffer,
1846), Beckianum sp., Lamellaxis sp. e O. pumilum são espécies acidentais em
Coronel Fabriciano. A única espécie acessória encontrada neste município foi
Tamayoa decolorata (Drouët, 1859). De acordo com a curva do coletor realizada, o
número de espécies estabilizou-se a partir do mês de outubro, mostrando que o número
de coletas realizadas no município foi suficiente. Conclusão: O presente estudo
constitui o primeiro registro de gastrópodes terrestres para o município de Coronel
Fabriciano. Além disso, ele contribui para o aumento do número de espécies
encontradas em Minas Gerais, sendo este o primeiro registro de G. servilis, T.
decolorata e B. beckianum para o estado.
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