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Introdução: Os moluscos terrestres apresentam elevada importância ambiental,
econômica e de interesse médico. Apesar desta importância atribuída ao grupo, o
conhecimento sobre sua distribuição no Brasil é considerado ainda pouco
desenvolvido. Alguns estudos já foram feitos na região do Vale do Aço, sendo estes, o
levantamento dos moluscos em Coronel Fabriciano e Ipatinga e na Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Macedônia, Ipaba. Entretanto, esses trabalhos
realizados mencionam apenas a diversidade de espécies, portanto é necessário
conhecer a distribuição destas espécies ao longo do gradiente espacial no fragmento
florestal, considerando a borda e o interior da mata.  Objetivo: Coletar e identificar os
moluscos terrestres no fragmento da RPPN Fazenda Macedônia; relacionar a diferença
entre espécies encontradas no interior e na borda do fragmento florestal; determinar a
distribuição espacial e marcar os pontos de ocorrência das espécies no mapa; calcular a
constância para as espécies em ambos os pontos. Metodologia: Os moluscos foram
coletados mensalmente de março a maio de 2012 na RPPN, através do método de
busca ativa, com o esforço de duas pessoas durante duas horas, sendo uma hora na
borda e outra no interior. Foi coletada ainda uma amostra de serrapilheira em cada
gradiente, e as espécies encontradas durante o trajeto na Reserva. A identificação e
confirmação das espécies foram efetuadas com base na morfologia da concha e dos
sistemas e estruturas dos animais. Foram analisadas a diversidade e a constância das
espécies na borda e no interior da mata. O material foi depositado em coleções
científicas. Resultados: Foram coletados 21 indivíduos e 105 conchas, sendo estes
distribuídos em 13 espécies, Bahiensis ringens, Drymaeus germaini, Drymaeus sp. 1,
Drymaeus sp. 2, Drymaeus sp.3, Simpulopsis decussata, Solaropis planior, Tamayoa
decolorata, Cecilioides consobrina, Megabulimus auritus, Pseudoguppya semenlini,
Leptinaria sp.1 e Sarasinula linguaeformis. Entre essas espécies apenas seis foram
especificas dos locais analisados, sendo S. planior, T. decolorata, Leptinaria sp.1 e C.
consobrina encontradas apenas a 50m para o interior da mata e P. semenlini e S.
linguaeformis foram encontradas na borda fragmento. A maior riqueza e abundância
foram encontradas no interior da mata. No interior da mata, B. ringens, Drymaeus sp.
1, Drymaeus sp. 2, S. decussata são espécies constantes, as demais são acessórias. Já
na borda B. ringens, Drymaeus sp. 1, Drymaeus sp. 2, Simpulopsis decussata e P.
semenlini são espécies constantes, sendo as outras espécies  acessórias.
 

 Conclusão: A borda provavelmente não fornece as mesmas condições para o
estabelecimento de uma fauna similar à encontrada no interior da mata, devido às
condições de luminosidade, umidade e temperatura que são diferentes das encontradas
no interior da mata.
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