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Objetivo: Dados obtidos na literatura provavelmente subestimam o número de espécies
de moluscos terrestres em Minas Gerais, por essa razão, são necessários novos
esforços para a realização de levantamento mais fidedigno por região/cidade. 
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento preliminar dos gastrópodes
terrestres pulmonados distribuídos em Coronel Fabriciano. Metodologia: As coletas
foram realizadas em 11 bairros de Coronel Fabriciano, entre fevereiro e maio de 2010.
Quando encontrados, espécimes e conchas eram coletados manualmente utilizando-se
luvas. O material coletado foi transportado para o Laboratório de Zoologia de
Invertebrados do UNILESTE-MG campus Ipatinga, em recipientes plásticos. Os
espécimes vivos eram distendidos em água (6ºC a 8ºC) por 48 horas e fixados em
álcool 70ºGL. Já as conchas eram lavadas e guardadas com a devida identificação. Os
indivíduos foram identificados através da morfologia da concha segundo literatura
específica. O índice de constância foi verificado de acordo com a bibliografia.
Resultados: Até o presente momento foram coletados 1545 indivíduos pertencentes a
nove espécies e seis famílias: Achatina fulica (Bowdich, 1822) (Achatinidae),
Bradybaena similaris (Ferussac, 1821) (Bradybaenidae), Subulina octona (Bruguière,
1792) (Subulinidae), Beckianum beckianum (Pfeiffer, 1846) (Subulinidae), Lamellaxis
gracilis (Hutton, 1834) (Subulinidae), Leptinaria unilamellata (Orbigny, 1835)
(Subulinidae), Bulimulus tenuissimus (Orbigny, 1835) (Bulimulidae), Gastrocopta
servilis (Gould, 1843) (Vertiginidae) e Pseudoguppya semenlini (Moricand, 1846)
(Euconulidae). Das espécies citadas, as três primeiras são exóticas e as demais são
nativas.
Em relação à distribuição das espécies no município de Coronel Fabriciano, B.
beckianum foi encontrado apenas nos bairros Caladinho e Mangueiras e P.
seudoguppya semenlini, apenas nos bairros Melo Viana e Caladinho. As demais
espécies foram encontradas em todos os bairros pesquisados: Alipinho, Amaro Lanari,
Belvedere, Geovanini, Santa Cruz, Santo Antônio, São Geraldo, Silvio Pereira e nos
três bairros já citados. 
Na análise do índice de constância, as espécies A. fulica, B. similaris, B. tenuissimus e
S. octona foram consideradas constantes. Já L. gracilis e L. unilamellata são espécies
acessórias, e B. beckianum, G. servilis e P. semenlini são espécies acidentais em
Coronel Fabriciano.
 Conclusão: Através deste trabalho pode-se perceber que existem além de A. fulica,
conhecida como caramujo-africano, outras espécies de moluscos terrestres distribuídas
no município de Coronel Fabriciano. Além disso, as três espécies exóticas (A. fulica,
B. similaris e S. octona) foram as mais freqüentes, demonstrando grande adaptação
destas espécies no ambiente urbano.
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