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Introdução: Gastrópodes pulmonados representam um dos grupos de animais
invertebrados mais diversos e adaptados aos ecossistemas terrestres. A diversidade da
malacofauna brasileira ainda é pouco conhecida, são aceitas como válidas 700 espécies
no Brasil, distribuídas em 126 gêneros e 28 famílias. Entretanto, muitas espécies
permanecem registradas apenas em algumas localidades, gerando uma escassez de
dados sobre a distribuição geográfica das mesmas. Outro aspecto relevante sobre estes
animais relaciona-se ao crescente desmatamento e introdução de espécies exóticas, o
que pode ocasionar a extinção de muitas espécies de moluscos terrestres. Sendo assim,
são importantes os estudos de levantamento realizados com gastrópodes terrestres.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi levantar as espécies de moluscos terrestres
encontradas em diferentes praças e jardins da área urbana da cidade de Ipatinga, MG.
Metodologia: Foram realizadas coletas preliminares durante o mês de junho de 2012
em duas áreas urbanas de Ipatinga, nos bairros: Jardim Panorama e Veneza. Os
moluscos foram coletados manualmente em jardins e praças da cidade e
posteriormente acondicionados em potes plásticos. Os espécimes vivos foram
distendidos em água (6ºC) por 48 horas e fixados em álcool 70ºGL. Já as conchas
foram lavadas e guardadas, sendo o material coletado identificado através de
bibliografia específica.   Resultados: Foram coletados um total de 159 exemplares,
sendo 93 conchas e 66 indivíduos distribuídos em 5 famílias, 5 gêneros e 5 espécies,
sendo elas Bradybaena similaris, Subulina Octona, Bulimulus tenuissimus, Lamellaxis
gracilis e Sarasinula sp. 
No bairro Jardim Panorama foram encontradas entre conchas e indivíduos 103
exemplares de todas as cinco espécies em dois locais próximos, sendo o primeiro
bastante circulado por pessoas e animais, e o segundo menos circulado e mais
arborizado.
No bairro Veneza foram encontradas entre conchas e indivíduos 56 exemplares de
apenas uma espécie Bulimulus tenuissimus, o local é bem circulado assim como o
primeiro local no Jardim Panorama. O elevado número de espécimes coletados desta
espécie correlaciona-se ao fato de serem comuns em ambientes urbanos,
principalmente em hortas e jardins, além disso, são herbívoras e generalistas. 
 Conclusão: Através deste trabalho foram registradas cinco espécies de gastrópodes
terrestres em Ipatinga, sendo espécie Bulimulus tenuissimus a mais abundante durante
as coletas. O presente trabalho mostra que a identificação e estudo de espécies de
gastrópodes terrestres em regiões urbanas, podem indicar fatores de alterações
ambientais, sendo assim de total importância.
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