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As coleções biológicas possuem uma importância incontestável para o meio científico e 
acadêmico, pois formam um arquivo permanente da biodiversidade e de suas mudanças 
ao longo do tempo. Os moluscos possuem grande interesse em estudos práticos de 
cursos de biologia por apresentarem características bastante peculiares como o manto e 
a concha. Entre as várias classes que compõem o Filo Mollusca, os Gastropoda e Bivalvia 
são os que apresentam as conchas que mais chamam a atenção de estudantes. Os 
Gastropoda possuem como característica distintiva uma concha calcária única e 
assimétrica, geralmente em formato helicoidal. Já nos Bivalvia, a concha é constituída de 
duas valvas articuladas dorsalmente por um ligamento e dentes da charneira. O objetivo 
do presente trabalho foi organizar taxonomicamente os indivíduos das classes 
Gastropoda e Bivalvia pertencentes à coleção didática do curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão. A metodologia consistiu, 
primeiramente, na limpeza e separação das conchas observando-se características como 
a forma, a cor, o tamanho e o número de valvas. Após isso, foi utilizada literatura 
específica para identificação dos grupos, baseando-se principalmente nas ilustrações 
disponíveis e descrições de estruturas das conchas a nível de classe, ordem, família, 
gênero e espécie.  Os gastrópodes tiveram 43 lotes formados, pertencentes a 24 famílias, 
dentre elas estão Achatinidae (abriga a espécie Achatina fulica “Caramujo-Gigante-
Africano”, que possui grande importância médica), Ampullariidae, Bullidae, Columbellidae, 
Cypraeidae, Fasciolariidae, Haliotidae, Littorinidae, Muricidae, Olividae, Ranellidae, 
Strombidae (contêm a espécie com maior concha do litoral brasileiro), Thiaridae, 
Trochidae e Turbinellidae, sendo a mais representativa a Strombidae, com 5 espécies 
catalogadas. Já os bivalves formaram 30 lotes, compreendendo 17 famílias, como por 
exemplo, Arcidae, Cardiidae, Lucinidae, Mactridae, Mytilidae, Ostreidae, Pectinidae, 
Pinnidae, Psammobiidae e Veneridae, sendo a última a mais comum, com 8 espécies 
identificadas. Embora tenha sido formada apenas por doações esporádicas, sem qualquer 
controle de procedência, data de coleta e coletor, a coleção didática analisada contempla 
a grande diversidade dos grupos escolhidos e permite uma maior proximidade dos 
estudantes com estes materiais que, em sua grande maioria, são encontrados apenas em 
regiões litorâneas. Isso exemplifica a grande importância que coleções como esta têm na 
formação acadêmica de profissionais da área de Ciências Biológicas. 
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