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Introdução
A introdução de uma espécie em um dado ambiente 

é assunto delicado, e que merece constante atenção. O 
manejo inadequado e a incapacidade de controlar a 
espécie e sua reprodução podem ser desastrosos, 
levando a formação de grandes pragas agrícolas e/ou 
urbanas, bem como o desequilíbrio e a competição com 
espécies nativas.

 Achatina fulica, conhecido popularmente como 
caramujo africano, gigante africano ou rainha da 
África, é um grande molusco terrestre originário do 
leste e nordeste do continente africano. Dotado de uma 
característica concha no formato cônico espiralado, de 
coloração marrom mosqueada de tons claros, pode 
atingir até 15 centímetros de comprimento e pesar 
cerca de 200 gramas. São grandes gastrópodes (grupo 
dos moluscos ao qual pertencem caramujos e lesmas) 
pulmonados pertencentes s ordem Stylommatophora e à 
família Achatinoidea.

A introdução documentada da espécie no Brasil se 
deu no ano de 1988, visando suplantar ou competir 
com a Helicicultura (criação dos tradicionais escargots, 
gastrópodes pertencentes ao gênero Helix sp.), 
enquanto atividade zootécnica. Contudo, no Brasil 
atual, a achatinicultura encontra-se abolida por Decreto 
Oficial do IBAMA / MMA (006/03 – CGFAU, 17 de 
janeiro de 2003), devido aos diversos problemas de 
cunho ambiental que a referida espécie exótica tem 
causado. Desde então, diversos criadores abandonaram 
os animais na natureza, o que agravou um já existente 
quadro de infestação de grandes áreas do território 
nacional, por indivíduos desta espécie.

Por ser uma espécie exótica, ou seja, não integra a 
fauna brasileira, Achatina fulica, não apresenta 
predador natural no Brasil, o que o coloca em posição 
de vantagem em relação às espécies locais, com as 
quais compete por alimento e território, gerando um 
grave quadro de desequilíbrio ecológico. É importante 
ressaltar, que o clima do país é favorável à 

disseminação destes, posto que é quente e úmido, na maior 
parte do território nacional, apresentando flora exuberante. 
Com grande adaptabilidade, Achatina fulica é encontrado 
em quase todas as paisagens climato-botânicas do Brasil, 
dando preferência às zonas de maior umidade, como o 
litoral, por exemplo.

Além de espécie invasora, Achatina fulica, também é 
considerada praga agrícola e urbana, causado grandes 
prejuízos à agricultura e transmitindo doenças. Dentre as 
principais culturas atingidas, no Brasil, destacam-se: 
abóbora, acerola, alface, almeirão, batata doce, brócolis, 
couve, feijão, guaraná, jambo, mamão, mandioca, morango, 
pimenta, pimentão, repolho e tomate. Além destas, vale 
lembrar que grande número de espécies ornamentais 
também é consumido por eles.

Assim como outras espécies de caramujos e lesmas 
atuam como hospedeiro intermediário no ciclo de duas 
espécies de nematóides: Angiostrongylus cantonensis 
(Chen, 1935) e Angiostrongylus costaricensis, os quais 
podem parasitar o ser humano, sendo que a primeira 
espécie age no sistema nervoso central (em especial no 
encéfalo), e a segunda, instala-se preferencialmente no 
intestino delgado, podendo comprometer diversas vísceras 
abdominais. Logo, temos duas formas distintas de 
verminoses: a angiostrongilíase encefálica, também dita 
meningite eosinafílica, e a angiostrongilíase abdominal. 

De acordo com TELES et al (1997) o ciclo de vida dos 
vermes do gênero Angiostrongylus é pouco conhecido, 
contudo, revela-se bastante complexo.  O Homem aparece 
hospedeiro eventual, os pequenos roedores urbanos e 
silvestres como hospedeiros definitivos, atuando também 
como reservatórios das doenças, e o gastrópode como 
hospedeiro intermediário. 

No ciclo de Angiostrogylus cantonensis, além de 
Achatina fulica, destacam-se vários outros gastrópodes, 
inclusive da fauna brasileira, como: Bradybaena similaris
Férussac, 1821 e Subulina octona Bruguière, 1789, além de 
lesmas dos gêneros Veronicella, Limax e Deroceras (Malek 
et al, 1974). Nishimura e Sato (1986) destacaram a 



ocorrência deste verme, no caramujo aquático 
Ampullarius canaliculatus. Contudo, Achatina fulica é 
mais suscetível a infecção, produzindo também maior 
número de larvas, em relação aos outros moluscos 
(Wallace & Rosen, 1991). 

Para Angiostrongylus costaricensis, além do 
caramujo africano, destacam-se como hospedeiros 
intermediários: Phyllocaulis variegatus (Semper, 
1885), lesma amplamente distribuída no continente sul-
americano, e outros moluscos, como Limax maximus
(Linnaeus, 1758), L. flavus (Linnaeus, 1758) e B.
similaris.

É válido ressaltar que, apesar de, ao menos no 
âmbito atual, não ser possível erradicar esta espécie do 
território global que ela já invadiu, existem técnicas 
diversas que nos permitem controlá-la. Dentre as 
principais, destacam-se: catação manual regas de 
salmoura, armadilhas, iscas envenenadas, são métodos 
eficazes de controle, que pode ser usadas tanto pelo 
produtor, quanto por moradores de comunidades 
atingidas, zeladores, etc.  É atividade deste trabalho 
demonstrar a população, como combater esta espécie, 
minimizando os problemas que ela nos tem trazido.

Material e métodos
O presente estudo teve início em 2007, como 

um subprojeto do Núcleo de Educação e Gestão 
Ambiental (NEGA). Contudo, veio desde então 
adquirindo forças, a ponto de tornar-se atividade 
independente, tanto no rol das atividades de 
extensão como no campo da pesquisa. 

De modo geral, o referido projeto foi executado 
através de atividades de extensão, tais como: 
palestras, oficina, minicursos, exibição de 
material pictórico. Também foram efetuados 
levantamentos bibliográficos diversos, que nos 
permitiram concluir que o combate ao caramujo 
africano, é uma realidade quase que global.

A distribuição de folderes e panfletos, também 
foi de grande valia na disseminação tanto de 
métodos de controle do animal, quanto de 
medidas preventivas, contras as doenças que o 
mesmo pode transmitir. Caminhadas foram 
realizadas, visando tanto a coleta em massa destes 

animais, quanto a demonstração à população alvo, de 
onde encontra-los e como proceder corretamente no 
descarte destes. 

Resultados
No decorrer dos seis de desenvolvimento do referido 

projeto, a equipe executora tem procurado levar à 
população conhecimentos básicos a respeito da 
problemática do caramujo africano. Além destruir hortas, 
jardins, pomares, plantações, este animal invasor, pode 
transmitir doenças, em especial para as crianças, que por 
ventura manipulem de alguma forma o animal.

Por tanto, o trabalho realizado é de cunho 
socioambiental, mas também uma questão de sanitarismo. 
Mais de trinta palestras foram efetuadas, dentre escolas da 
rede pública de ensino, na própria universidade e 
instituições privadas. Além disso três grande caminhadas 
para a coleta dos animais no meio urbano foram realizadas, 
uma na comunidade de Sítio dos Pintos, outra na vila da 
Fachesf (município de Igarassu) e  mais uma nas 
imediações do Córrego da Fortuna. 

Cerca de 1500 folders foram distribuídos divulgando a 
campanha de combate ao caramujo africano, bem como 
métodos preventivos contra as angiostrongilíases e métodos 
de controle deste animal. 

Para a educação infantil, foram desenvolvidas targes 
educativas coloridas e bem ilustrativas para que a 
aprendizagem fosse mais fácil e lúdica para as séries 
iniciais.
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Figura 1. Achatina fulica, Bowdich, 1822. Extraído de: http://sitiodoedinho.blogspot.com/2007/02/caramujo-africano

Figura 2. Alunos da Escola José Jorge de Farias Sales, no Município de Igarassu assistindo palestra acerca do combate ao 
caramujo africano. A comunidade onde fica localizada a escola apresenta grande quantidade de caramujos devido às condições 
favoráveis de umidade e temperatura, problemas de saneamento básico e recolhimento do lixo e ao grande número de terreno 
baldios cobertos com  mato.

Figura 3. Grande quantidade de caramujos coletados em caminhada na comunidade do Sítio dos Pintos, em vizinhaça com a 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.


