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Introdução: Os gastrópodes terrestres vivem em habitas variados como solo,
serrapilheira, vegetação rasteira, plantações, superfícies rochosas e copas de árvores.
Levantamentos de moluscos terrestres já foram desenvolvidos em Minas Gerais,
porém faltam trabalhos que enfatizem a diferença de espécies existentes em áreas de
eucalipto e de mata nativa. A substituição de florestas nativas por monoculturas altera
a estrutura das comunidades originais, visto que as florestas homogêneas oferecem
menos recursos para a fauna, devido às maiores restrições quanto à disponibilidade de
abrigo e alimento. Comparações como estas são importantes, pois auxiliam no
conhecimento sobre a malacofauna destes ambientes.  Objetivo: Esse trabalho teve
como objetivo comparar as espécies de moluscos terrestres encontradas na mata e no
eucalipto na Reserva Particular do Patrimônio Natural - Fazenda Macedônia, Ipaba,
Minas Gerais. 
 Metodologia: Coletas quinzenais dos gastrópodes terrestres foram realizadas de abril a
junho de 2011 com esforço de dois coletores durante uma hora na área de mata e uma
hora no eucaliptal. Uma amostra de serrapilheira com auxílio de um quadrante de
50X50cm de tubo de PVC foi coletada na mata e outra no eucalipto. A identificação e
confirmação das espécies foram efetuadas com base na morfologia da concha e dos
sistemas e estruturas dos animais. O material foi depositado em coleções científicas e
analisado a riqueza e constância das espécies encontradas na mata e no eucalipto.
Resultados: Foram encontradas na mata 11 indivíduos e 48 conchas, pertencentes a
cinco famílias, seis gêneros e oito espécies, Bahiensis ringens (Dunker, 1847),
Drymaeus germaini (Ancey, 1892), Drymaeus sp. 1, Drymaeus sp. 2,, Solaropis
planior (Pilsbry, 1889), Pseudoguppya semenlini (Moricand, 1846), Simpulopsis
decussata Pfeiffer, 1856 e Cecilioides consobrina (Orbigny, 1841). No eucalipto 40
indivíduos e 106 conchas pertencentes a cinco famílias e seis espécies, S. planior,
Beckianum beckianum (Pfeiffer, 1846), Subulina octona (Bruguière, 1792)), Tamayoa
decolorata (Drouët, 1859), Bulimulus tenuissimus (Férussac, 1832) e Sarasinula
liguaeformis (Semper, 1885). Subulina octona foi a única espécie exótica encontrada
no eucalipto, todas as demais espécies coletadas tanto na mata quanto no eucalipto são
nativas. Solaropis planior foi coletada tanto na mata quanto no eucalipto,
demonstrando a adaptação da espécie nativa a esta monocultura. Na mata, P. semenlini
e C. consobrina são espécies acidentais, as demais são constantes. Já no eucalipto B.
tenuissimus foi a única espécie constante, sendo as outras acidentais.      Conclusão: O
eucaliptal provavelmente não fornece as mesmas condições para o estabelecimento de
uma fauna similar à encontrada na mata nativa. Com exceção de S. planior, foram
coletadas na monocultura cinco espécies encontradas em ambientes urbanos como
Coronel Fabriciano e Ipatinga e que não ocorrem na mata.
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