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RESUMO 

O molusco africano Achatina fulica é considerado uma importante espécie invasora, 
causando prejuízos ambientais, econômicos; assim como, à saúde humana e 
animal. Esta pesquisa teve como objetivo descrever a distribuição do molusco em 06 
municípios do Médio Paraíba, estado do Rio de Janeiro, e verificar a ocorrência de 
larvas de nematódeos, considerando ainda os fatores climáticos da região. Durante 
o período de fevereiro a julho de 2019 foram coletados 100 moluscos em lotes 
baldios, residenciais; de áreas urbanas e rurais. A técnica utilizada para a obtenção 
de larvas foi a de Wallace & Rosen e sedimentação, por 3 h, pelo método de 
Baermann. Após a sedimentação, o material foi observado em microscópio 
estereoscópico para visualização das larvas. Foram encontradas larvas rabditoides 
de Strongyloides stercoralis em 8 (35,2%) dos moluscos provenientes do município 
de Pinheiral; larvas de Metastrongylidae em 4 (19%) dos moluscos do município de 
Barra do Piraí,e em 1 (14%) dos provenientes do município de Valença. A partir dos 
moluscos do munícipio de Barra mansa, foram recuperadas larvas filarióides de 
Ancylostoma duodenale (66,6%). Em 15,7% dos moluscos coletados do município 
de Volta Redonda, forma recuperadas larvas de Angiostrongylus cantonensis. Todos 
os moluscos oriundos do município de Porto Real foram negativos. Durante o 
estudo, condições climáticas como baixa umidade e altas temperaturas, podem ter 
influenciado a não ocorrência dos moluscos durante o mês de Abril. Este estudo 
demonstra a ocorrência do molusco africano Achatina fulica em 06 municípios do 
Médio Paraíba, demonstrando o seu relevante papel como hospedeiro de 
nematódeos. Os resultados evidenciam a necessidade de medidas de educação e 
vigilância epidemiológica, objetivando o controle de importantes zoonoses que 
podem ser transmitidas por este molusco.  
Apoio financeiro: FAPERJ. 
 

INTRODUÇÃO 

Os moluscos africanos Achatina fulica foram considerados um dos cem piores 

invasores de ocorrência mundial. Possuem uma alta capacidade de adaptação e 

sobrevivência, sendo encontrados em florestas, bordas de florestas, brejos, cultivos 

de hortas e pomares, assim como em áreas urbanas, terrenos baldios, quintais e 

jardins. A presença desta espécie invasora é preocupante devido aos riscos que 

oferece ao homem, aos prejuízos econômicos e aos danos ecológicos. Na 

agricultura, pode destruir plantações inviabilizando a subsistência de famílias de 

baixa renda. Como hospedeiro intermediário de parasitas, pode albergar espécies 

de helmintos que atingem o homem e animais, causando importantes patologias. 

 

OBJETIVOS 

Estimular o desenvolvimento de pesquisa, o raciocínio científico e 

experimental aos alunos de graduação. Verificar a ocorrência de moluscos Achatina 



fulica nos municípios do Médio Paraíba, tanto em áreas urbanas como rurais. 

Analisar os moluscos como hospedeiros intermediários de nematódeos. 

 

. METODOLOGIA 

As coletas foram realizadas durante os meses de fevereiro a julho de 2019, 

nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real, Valença e 

Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Os moluscos foram acondicionados em 

recipientes plásticos e transportados ao Laboratório de biologia do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase (UGB) para a realização das análises. As conchas 

foram medidas com o auxílio de paquímetro e classificados em adultos jovens (40-

70 mm) e adultos (> 70 mm) (SIMIÃO E FICHER, 2004). Para verificar a presença 

de larvas foi utilizada a técnica de Wallace & Rosen (1969) e sedimentação, por três 

horas, pelo método de Baermann (1948).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 A invasão ambiental por A. fulica é preocupante uma vez que ela se 

desenvolve sem controle no território brasileiro e acaba competindo com outros 

moluscos da fauna nativa, podendo causar desequilíbrio trófico e perda de 

diversidade (RAUT e BARKER, 2002).  

No Brasil, os primeiros registros de moluscos A. fulica infectados 

naturalmente com o nematódeo Angiostrongylus. cantonensis, foram nos Estados do 

Espírito Santo e São Paulo (CALDEIRA et al., 2007). Em São Paulo foram 

associados a 20 casos de meningite que, segundo registros da Vigilância 

Epidemiológica foram descartados agentes etiológicos como vírus, bactérias e 

fungos. Esses casos podem indicar infecção por A. cantonensis. Posteriormente 

este nematódeo foi registrado em Pernambuco (THIENGO et al., 2010), Rio de 

Janeiro e Santa Catarina (MALDONATO et al., 2010), Bahia e Paraná (CARVALHO 

et al., 2012) e Pará (MOREIRA et al., 2013). 

Guerrero et al (2018) encontraram pela primeira vez na América do Sul, o 

nematódeo de solo e vegetais, Caenorhabditis briggsae, parasitando Achatina fulica 

de Bucamaranga, na Colômbia.  

Ao analisarem o padrão de distribuição de cistos de Strongyluris sp. nos 

diversos órgãos de Achatina fulica coletados do município de Angra dos Reis, Rio de 

Janeiro, Oliveira e Santos (2019) sugerem que o maior número de cistos na região 



vascularizada do molusco foi decorrente do maior aporte de hemolinfa nesta área, 

proporcionando mais nutrientes para o desenvolvimento das larvas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram coletados e analisados 100 moluscos. Em oito dos moluscos (35,2%) 

provenientes do município de Pinheiral foram identificadas larvas rabditoides de 

Strongyloides stercoralis. Larvas de Metastrongylidae foram encontradas em 4 

(19%) dos moluscos do município de Barra do Piraí,e em 1 (14%) dos provenientes 

do município de Valença. A partir dos moluscos do munícipio de Barra mansa, foram 

recuperadas larvas filarióides de Ancylostoma duodenale (66,6%). Em 15,7% dos 

moluscos coletados do município de Volta Redonda, forma recuperadas larvas de 

Angiostrongylus cantonensis. Todos os moluscos oriundos do município de Porto 

Real foram negativos. Este estudo demonstra a ocorrência do molusco africano 

Achatina fulica em 06 municípios do Médio Paraíba durante os meses de fevereiro a 

julho de 2019, não sendo encontrados somente no mês de Abril, demonstrando o 

seu relevante papel como hospedeiro de nematódeos. Os resultados evidenciam a 

necessidade de medidas de educação e vigilância epidemiológica, objetivando o 

controle de importantes zoonoses que podem ser transmitidas por este molusco.  
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