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Introdução: O molusco Achatina fulica Bowdich, 1822, conhecido como
caramujo-gigante-africano foi introduzido no Brasil em meados de 1980 por meio de
uma feira agropecuária no estado do Paraná. Mesmo com a ampla distribuição do
caramujo, dos impactos econômicos, ambientais, de saúde e as formas de controle, a
orientação à população ainda é pouco difundida. O que contribui para que ele se
espalhe e se instale em áreas urbanas e rural, que poderia ser minimizado se houvesse
o conhecimento por parte da população sobre a historia natural e ecologia dessa
espécie, além do manejo adequado. Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar o
conhecimento da população diante da ocorrência de A. fulica em residências no
entorno de um eucaliptal em Belo Oriente, MG e avaliar os fatores que possam
contribuir para essa infestação com base no conhecimento da população local e as
condições desses ambientes. Metodologia: Por se tratar de uma pesquisa qualitativa,
foi aplicado um questionário a 35 moradores da comunidade sobre o
caramujo-africano (A. fulica). As residências ao entorno do eucaliptal foram visitadas
entre novembro e dezembro de 2011. A entrevista foi gravada pelos aparelhos
celulares Nokia 1202 e Sony Ericsson K550. O questionário aplicado possuía 12
perguntas referentes ao aparecimento do caramujo, época de maior ocorrência,
preferência alimentar, participação na transmissão de doenças. Além da diferenciação
entre o caramujo-africano e as espécies nativas da região, Megalobulimus auritus
(Sowerby, 1838), Drymaeus germaini (Ancey, 1892) e Bulimulus tenuissimus
(Férussac, 1832). Resultados: Foram visitadas 33 residências e realizadas 35
entrevistas. Nas entrevistas foi possível perceber que os moradores pouco conhecem
sobre a origem do caramujo-africano e todos mostraram a desconfiança que eles eram
originários do eucaliptal pertencente à empresa Cenibra S.A. Segundo os moradores se
não existisse a monocultura na região eles não seriam encontrados, pois o molusco se
desloca do eucalipto para buscar alimento nas residências à noite e, posteriormente,
retorna a monocultura durante o dia. As formas de controle relatadas foram do uso de
sal (jogado sobre as conchas de alguns indivíduos), quebra das conchas, uso de
lesmicidas e uso de enxadão (ferramenta utilizada para capina). Nas residências há
presença de lixo o que é fundamental para que ocorra a infestação desses animais e nos
locais onde não havia essa concentração de resíduos não foram encontrados nenhum
exemplar do caramujo-africano, mesmo com relatos da existência destes animais.
Conclusão: A população humana da região possui pouca informação sobre A. fulica, o
que está contribuído para a infestação desses animais. Assim, o manejo e o controle
são realizados de forma errada. Ações de controle e educação ambiental são
necessários para trazer melhorias, quanto à infestação do molusco.
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