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Introdução: O Filo Mollusca constitui um dos grupos de maior diversidade e o segundo
maior filo animal.
Os moluscos terrestres apresentam importância ambiental, econômica como praga
agrícola e de interesse médico por serem hospedeiros intermédios de parasitos. Foram
registradas de 590 a 700 espécies de moluscos terrestres no Brasil. 
Já foram realizadas coletas em sete bairros de Timóteo entre abril de 2013 e janeiro de
2014, onde foram registrados 3158 exemplares, aos quais pertencem a sete famílias, 12
gêneros e 12 espécies.
Este trabalho visa dar continuidade a estudo desenvolvido nessa área de pesquisa e
ampliar o número de bairros. Objetivo: O presente plano de trabalho visa dar
continuidade ao levantamento de moluscos terrestres em Timóteo, Minas Gerais.
Metodologia: As coletas foram realizadas entre abril e maio de 2014 em quatro bairros
de Timóteo: Ana Rita (26/4 e 26/5), Santa Cecília (6/5 e 26/5), Bela Vista (15/6 e 27/5)
e São José (17/5 e 29/5).
As coletas foram realizadas através do método de busca ativa. Para aferir temperatura e
umidade relativa do ar foi utilizado termohigrômetro.
O material coletado foi levado para o Laboratório de Ecologia/Unileste-MG e
incorporado ao acervo da coleção. Os espécimes vivos foram distendidos em água
(6°C) por 48 horas. A identificação das espécies ocorreu com base na morfologia das
conchas, sistemas e estruturas dos animais. Resultados: Foram encontrados 626
exemplares, sendo 421 conchas e 205 indivíduos. Foram encontradas oito espécies,
distribuídas em cinco famílias.
Achatina fulica Bowdich, 1822, conhecido como caramujo africano, foi a espécie mais
abundante, demonstrando boa adaptação dessa espécie exótica em três pontos de
coletas. As espécies exóticas podem trazer um desequilíbrio ecológico, ocorrendo à
competição interespecífica, podendo excluir as espécies nativas. 
Leptinaria unilamellata Orbigny, 1835, foi encontrada em um ponto de coleta e com
baixa abundância, nesta localidade foi encontrado seis espécies e a ausência de A.
fulica.
A espécie Sarasinula linguaeformis Semper, 1885, foi encontrada em dois bairros, um
espécime em cada. A ausência da concha nesse molusco faz que o mesmo prefira
locais úmidos para evitar a perda d’água. Os locais onde foram encontrados
apresentaram a maior umidade relativa do ar encontrada no estudo de 50% a 73%.
Conclusão: Foram registradas oito espécies de moluscos terrestres para Timóteo sendo
que A. fulica foi a espécie mais abundante. A família mais representativa foi
Subulinidae com quatro espécies.
Sarasinula linguaeformis teve registro em apenas dois locais, que apresentaram
umidade relativa do ar elevada.

Palavras-chave: Gastropoda. Achatina fulica. Timóteo. 

Agências de fomento: Unileste

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


