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O II Simpósio Gaúcho de Herpetologia surpreendeu os participantes ao integrar com tanta
intensidade a geração de conhecimentos sobre a herpetofauna do Rio Grande do Sul com as
necessidades para a sua conservação. Organizado pelo Instituto Curicaca e o Laboratório de
Herpetologia da UFRGS, oportunizou o conhecimento das linhas de pesquisas, das políticas públicas
estaduais e nacionais para o grupo e de atuações em conservação de répteis e anfíbios. Ocorreu de 24
a 26 de setembro no Campus do Vale (UFRGS) e incluiu vivência de campo nos dias 27 e 28 e oficina de
conservação no dia 29 de setembro.
Nos três dias de evento – que contou com mais de 150 participantes - foram oferecidas cerca
de dez palestras relacionadas a oportunidades e linhas de pesquisa em Herpetologia nas instituições
de ensino e pesquisa no Rio Grande do Sul, com o objetivo de proporcionar ao ouvinte conhecimento
sobre o que se tem feito na atualidade no que diz respeito à herpetofauna. Em destaque, a palestra de
abertura com a Dra. Ariadne Ângulo - especialista mundial em anfíbios, atualmente coordenadora da
Autoridade da Lista Vermelha para Anfíbios e codiretora do Grupo de Especialistas de Anfíbios da
União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) – tratou dos desafios de conservação de
anfíbios e répteis em nível global.
A série de mesas redondas com instituições que atuam na área de herpetologia e conservação
ambiental mostrou fatos e preocupações quanto às políticas de conservação para herpetofauna. A
herpetologia no licenciamento ambiental, apresentada por consultores, destacou a importância de
fortalecer a responsabilidade e a capacidade coletiva dos biólogos. Um panorama da interação com
áreas protegidas veio da FLONA de São Francisco de Paula, REBIO Mata Paludosa e da RPPN Mata do
Professor. Ficou conhecida a riqueza das coleções científicas do RS e os desafios de gestão. Foram
também oferecidas cerca de seis oficinas com biólogos e graduandos.
Ao final do evento, foi formulada a Carta do II Simpósio Gaúcho de Herpetologia que está
apresentada no final desse caderno. O documento é destinado aos membros do Executivo, Legislativo,
Judiciário e de outras instituições públicas ou privadas que, de alguma forma, tem compromisso com a
conservação da biodiversidade, na qual pesquisadores, professores acadêmicos, técnicos, estudantes
de graduação e pós-graduação, baseados nas informações, discussões e reflexões do evento
expressam suas principais preocupações com a herpetofauna e seu habitat.
Esse caderno contém os vinte resumos dos trabalhos científicos que foram apresentados no
evento na forma de pôster. É mais uma contribuição do evento, que busca difundir os conhecimentos
relacionados à herpetologia.
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Revisão das aplicações farmacológicas de toxinas de Anura (Tetrapoda, Lissamphibia)
Ezequiel Capeletti
Curso de Ciências Biológicas (Bacharel e Licenciatura), Universidade de Caxias do Sul, Rua Francisco
Getúlio Vargas, 1130 – CEP 95070-560, Cidade Universitária de Caxias do Sul-RS / Bloco 57
Anfíbios são animais notáveis por possuírem uma considerável diversidade de substâncias químicas de
defesa que os protegem contra predadores, patógenos e parasitos. Tais compostos podem atuar como
fungicidas, bactericidas, causar a morte de um predador ou simplesmente repeli-lo, irritando a sua
mucosa bucal causando a regurgitação da presa, prejudicando a coordenação do predador ou afetando
seus sentidos. Entre estas substâncias estão peptídeos, aminas biogênicas, esteroides e alcaloides.
Sabe-se que muitos compostos desses grupos têm potencial para produção de medicamentos, pois
podem atuar em diversos processos fisiológicos e bioquímicos. Por exemplo, o peptídeo ceruleína
(isolado do hilídeo Litoria caerulea) tem ação sobre a musculatura vascular lisa podendo causar a baixa
da pressão arterial; alcaloides lipofílicos (presentes nas famílias Bufonidae, Dendrobatidae,
Eleutherodactylidae, Mantelidae, Myobatrachidae e Salamandridae) atuam nos canais nicotínicos das
células nervosas, exercendo função de relaxante muscular; o esteroide bufadienolide (presente na
família Bufonidae) tem ação cardiotônica inibindo a Na+, K+ - ATPase, aumentando a força contrátil do
músculo cardíaco; entre uma série outros. Mesmo assim poucos fármacos têm sido efetivamente
desenvolvidos a partir destes defensivos químicos presentes nos anfíbios. O objetivo desse trabalho é
trazer uma revisão atualizada dos defensivos químicos encontrados em anfíbios anuros que geraram
novos fármacos. Foram analisados, até o momento, 16 artigos relacionados ao uso de toxinas de
anuros na produção de fármacos. Foram encontrados 24 substâncias com potencial para utilização
farmacológica. Apesar dessa expressiva quantidade de compostos, apenas dois fármacos já foram
produzidos, o Locilex® sintetizado a partir do peptídeo magainina II, utilizado para tratamento de
úlceras em pés diabéticos e Epiboxidina® produzido a partir do alcaloide denominado epibatidina, um
fármaco híbrido, utilizado como analgésico. Conclui-se que os compostos químicos presentes nos
anfíbios podem ter uma grande importância farmacológica, porém poucas dessas substâncias se
tornam efetivamente medicamentos. O desenvolvimento de novas tecnologias para produção de
drogas pode ser um fator limitante para isso.
Palavras-chave: anfíbios; venenos; fármacos
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Diversidade e uso de microhábitats por girinos (Amphibia: Anura) em poças no extremo sul do Brasil
Diego Anderson Dalmolin1, Laura Verrastro Vinas1 & Tiago Gomes dos Santos2
1 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Biologia Animal,
Laboratório de Herpetologia. Av. Bento Gonçalves 9500, Agronomia, 91501-970, Porto Alegre, RS,
Brasil; 2 - Universidade Federal do Pampa, Av.Antônio Trilha, 1847, 97300-000, São Gabriel, RS, Brasil.
O uso de microhábitat por girinos é influenciado por uma gama de fatores, tais como os fatores
bióticos e abióticos (estrutura da vegetação, temperatura, competição e predação, dentre outros). A
heterogeneidade ambiental é uma explicação para a variação na diversidade de espécies, pois
ambientes complexos ofertam um maior número de microhábitats que servem como locais para a
alimentação e refúgio contra predadores. O trabalho tem como objetivo determinar a composição de
espécies e o uso de microhábitats por girinos em poças temporárias. As amostragens foram realizadas
mensalmente em oito poças localizadas na Reserva Biológica do Lami, Porto Alegre, RS, de
setembro/2013 a julho/2014. Os girinos foram coletados utilizando um cilindro de metal e um puçá, e
posteriormente fixados em formol 10%. Para cada local de amostragem foram registrados: distância da
margem (cm), profundidade (cm), temperatura (ºC), oxigênio dissolvido, pH e porcentagem de
vegetação emergente. Um total de 1.358 girinos de 17 espécies foi coletado: Hylidae (Dendropsophus
minutus, Hypsiboas faber, Hypsiboas pulchellus, Scinax berthae, Scinax granulatus, Scinax squalirostris);
Leptodactylidae (Leptodactylus fuscus, Leptodactylus gracilis, Leptodactylus latrans, Leptodactylus
mystacinus, Physalaemus biligonigerus, Physalaemus cuvieri, Physalaemus gracilis, Physalaemus
henselii, Physalaemus lisei, Pseudopaludicola falcipes); Odontophrynidae (Odontophrynus americanus).
As espécies mais abundantes foram Hypsiboas faber (n=262) e Scinax squalirostris (n=243), enquanto
Leptodactylus mystacinus, Physalaemus biligonigerus e Pseudopaludicola falcipes foram menos
abundantes, com apenas um indivíduo coletado de cada espécie. A riqueza de girinos registrada
representa 47,2 % das espécies conhecidas para a região de entorno da reserva (≈36 espécies) e 17%
do conhecido para o RS (≈100 espécies). A Análise de Correspondência Canônica (CCA) demonstrou
que a porcentagem de vegetação, o pH e o oxigênio dissolvido foram as variáveis ambientais que mais
influenciaram a distribuição microespacial das espécies nas poças estudadas (69,77% da variação
explicada pelos dois primeiros eixos; F=4.71, P<0,05). Além disto, foi verificado que espécies
pertencentes ao mesmo gênero foram influenciadas por diferentes variáveis abióticas. Os dados
obtidos neste estudo indicam que a estrutura das assembleias de girinos estudadas é o resultado da
ação conjunta das diferentes variáveis ambientais que compõem os microhábitats.
Palavras-chave: ecologia de comunidades; larvas; microdistribuição; filtros ambientais
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Características genéticas de Homonota uruguayensis (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961)
(Squamata, Phyllodactylidae) en poblaciones del norte de Uruguay
Ernesto Elgue1, Claudia Fernández1, Arley Camargo2, Jack W. Sites3 & Raúl Maneyro1
1 - Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados, Facultad de Ciencias, UdelaR,
Uruguay; 2 - Centro Universitario de Rivera, UdelaR, Uruguay; 3 - Department of Biology & Bean Life
Science Museum, Brigham Young University, Provo, Utah, USA
El geko de las piedras (Homonota uruguayensis) es un reptil exclusivo de la Sabana Uruguaya, que se
distribuye únicamente en los afloramientos rocosos del norte de Uruguay y algunas localidades del
Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Es una especie prioritaria para la conservación en Uruguay, pero
poco se sabe sobre la estructura genética de sus poblaciones. El objetivo de esta investigación es
conocer la historia demográfica reciente y la estructura poblacional de H. uruguayensis en Uruguay. Se
muestrearon 27 puntos en la Cuchilla Negra y Cuchilla de Haedo, en la zona denominada Quebradas del
Norte, perteneciente a los Departamentos de Rivera y Tacuarembó. Se extrajo y amplificó un
fragmento de ADN mitocondrial correspondiente al gen citocromo b, de aproximadamente 400 pares
de bases. Se alinearon y analizaron las secuencias (utilizando MEGA y DNAsp) y se estimaron redes de
haplotipos (mediante TCS y Network), diversidad filogenética (PDA), análisis de varianza molecular
(Arlequin y SAMOVA) y análisis demográficos Bayesianos (Beast, Geneland). Se detectaron 8 haplotipos
y se observó una diversidad genética alta (Pi=0,000508, Hd=0,7723). Los resultados del “mismatch
distribution”, junto con la topología de las redes de haplotipos y la reconstrucción “Bayesian Skyride
Plot” sugieren que ocurrió una expansión demográfica reciente, desde hace 40 mil años. No se
encontró correlación entre la distancia genética y geográfica en el test de Mantel, sin embargo se
observó una estructuración clara entre las poblaciones de Rivera y las de Tacuarembó, tanto en los
AMOVAs como con Geneland. Los análisis de diversidad filogenética mostraron el valor más alto en las
localidades pertenecientes a la cuenca del Arroyo Tacuarembó Chico. Esta área debería ser prioritaria
para implementar medidas de conservación de la especie, por su diversidad filogenética y para
proteger el acervo genético de las poblaciones de Tacuarembó, ya que algunas pertenecientes a Rivera
ya se encuentran protegidas en el paisaje protegido Valle del Lunarejo. Se espera incluir un mayor
número de muestras para una mejor resolución de la estructura genética y de su asociación con
variables ambientales.
Palavras-chave: gekkonideo; filogeografía; Uruguay

6

Répteis do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil
Matheus Kingeski Ferreira, Natália Dallagnol Vargas & Márcio Borges-Martins
Laboratório de Herpetologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Avenida Bento Gonçalves, 9500, prédio 43435, sala 102, CEP 91501-970,
Agronomia, Porto Alegre, RS, Brasil.
A obtenção de listas de espécies é o primeiro passo para o monitoramento de fauna, a elaboração de
planos de manejo adequados e estratégias de conservação. Entretanto, muitas Unidades de
Conservação não possuem tais estudos para diversos grupos taxonômicos, e o Refúgio de Vida Silvestre
Banhado dos Pachecos (RVSBP) não é uma exceção. Situado em Viamão Rio Grande do Sul (RS), o
RVSBP é constituído por mais de 2.500 hectares e apresenta uma grande variedade de ambientes como
remanescentes de mata paludosa, mata de restinga, campos e banhado. Os objetivos do trabalho
foram registrar a composição e riqueza de répteis presente na área no RVSBP, comparar a composição e
riqueza deste trabalho com outras localidades e inventários do RS e analisar a possível ocorrência de
espécies não registradas. Foram amostradas oito áreas diferentes utilizando os métodos de procurar
ativa, abrigos artificiais, registros por terceiros, além de encontros ocasionais. A riqueza esperada foi
calculada através do Software EstimateS com os estimadores Chao1 e ACE. Foram gerados modelos de
distribuição de espécies através do software MAXENT, para avaliar a possível ocorrência de espécies
que compõem a fauna de répteis do RS no RVSBP. Sobre os modelos foram aplicados dois limiares
("minimum presence - MNP" e "Equal training sensitivity and specificity - ESS") para determinar
presença. As amostragens estenderam-se de setembro de 2013 a maio de 2014, totalizando nove
campanhas e um esforço amostral de 537 horas/coletor. Foram registradas 27 espécies, distribuídas em
três grupos: Crocodilia (1 spp.), Squamata (16 spp. de serpentes; 6 spp. de lagartos; 2 spp. de
anfisbenas; totalizando 24 spp.) e Testudinata (2 spp). Os estimadores Chao1 e ACE indicaram riqueza
estimada entre 31 e 34 espécies, o que indica a existência de, pelo menos, quatro espécies a serem
registradas. Em comparação com outras localidades e inventários, a riqueza está dentro do esperado. Já
os limiares ESS e MNP indicam a possível ocorrência de 50 e 61 espécies respectivamente. Estes
números podem estar superestimados pela proximidade do RVSBP a uma zona de transição de
diferentes formações vegetais, já que o modelo não trata a paisagem local como uma particularidade,
além de não abordar relações bióticas. Nesse sentido, o conhecimento resultante de nossos esforços
pode colaborar para a elaboração do plano de manejo e medidas de conservação dos répteis para o
RVSBP e áreas adjacentes.
Palavras-chave: inventário; composição; riqueza; banhados
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Resultado preliminar do inventário de répteis do Parque Natural Municipal Tupancy, Arroio do Sal,
norte da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil
Vinícius Yuri Kingeski Ferri1, Laura Verrastro Vinas1 & Cariane Campos Trigo2
1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2 - Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos
Inserido na planície costeira do Rio Grande do Sul e o Litoral Norte do estado faz parte do domínio da
reserva da Mata Atlântica. Nesta região podem-se observar florestas arenosas, banhados, campos
vegetados e dunas arenosas, que são formações características da restinga litorânea. Estes habitats
estão constantemente ameaçados, principalmente pelo avanço imobiliário descontrolado. O Parque
Natural Municipal Tupancy é uma unidade de conservação municipal localizada no Balneário Rondinha,
a aproximadamente 180 km de Porto Alegre, município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. O presente
estudo tem como objetivo realizar um inventário da fauna de répteis nos diferentes ambientes
presentes dentro do Parque Natural Municipal Tupancy, visto que pouco se sabe sobre a fauna deste
parque. Foram realizadas sete amostragens de dois a quatro dias, entre o período de Dezembro de
2013 até Agosto de 2014. O parque foi dividido em três áreas (T1, T2 e T3), as quais eram percorridas a
pé por dois a quatro pesquisadores. Utilizaram-se os métodos de procura ativa, verificação de abrigos
artificiais/naturais e armadilhas para as espécies aquáticas. Até o momento o estudo possui 52,75
hora/homem de amostragem e foram encontradas 13 espécies de répteis, porém, duas espécies de
lagartos não foram capturadas para identificação. Dentre estas, quatro eram Serpentes (Helicops
infrataeniatus, Philodryas patagoniensis, Erythrolamprus poecilogyrus e Erythrolamprus miliaris), três
de lagartos (Salvator merianae, Cercosaura ocellata, Hemidactylus mabouia), três de quelônios
(Trachemys dorbigni, Trachemys scripta e Phrynops hilarii) e duas de anfisbenas (Amphisbaena
prunicolor e Amphisbaena darwini). A riqueza encontrada até o momento já era conhecida para a
região, com exceção do lagarto C. ocellata que não estava incluso em nenhuma lista de espécies para o
Litoral Norte. Outra espécie a destacar é a presença do quelônio exótico invasor T. scripta, esta
ocorrência se justifica, pois, até recentemente o Parque recebia a espécie proveniente do abandono
pela população. Esperamos que com a continuidade do trabalho a riqueza seja aumentada.
Palavras-chave: herpetofauna; unidade de conservação; Rondinha

8

Ocorrência de hibridação entre tartarugas-tigre-d’água, Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 1835)
e tartarugas-americanas, Trachemys scripta (Thunberg & Schoepff, 1792) (Testudines, Emydidae)
Pedro Ivo Campani de Castro Figueiredo1,2; Cariane Campos Trigo2 & Nelson Jurandi Rosa Fagundes1
1 - Departamento de Genética, UFRGS, Porto Alegre, RS; 2 - Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e
Marinhos (CECLIMAR/IB/UFRGS), Imbé, RS
No Rio Grande do Sul, as populações de Trachemys dorbigni estão sendo afetadas pela introdução das
subespécies de T. scripta: T. s. elegans e T. s. scripta, nativas da América do Norte. Já existem registros
de hibridação entre T. s. elegans e outras espécies do gênero Trachemys nas Américas Central e do
Norte. Este estudo procurou determinar a existência de variações para distinção de híbridos entre T.
dorbigni e T. scripta usando o gene mitocondrial citocromo b (Cytb) e três marcadores nucleares (PRLR,
PRL35 e ACA4), além de verificar se a classificação molecular é compatível com as classificações
morfológicas descritas para cada espécie. Foram utilizados 40 indivíduos, os quais eram provenientes
do Centro de Reabilitação do CECLIMAR/IB/UFRGS, de Arroio do Sal, Parque Municipal Natural Tupancy
e de um criadouro de tartarugas no PR, a Reserva Romanetto. Com base na morfologia, 19 indivíduos
foram identificados como T. dorbigni, 10 como T. scripta, e 12 como possíveis híbridos. Um pequeno
fragmento da membrana interdigital foi amostrado para análise genética e o DNA foi extraído
utilizando o método do CTAB. A técnica de PCR foi utilizada para amplificar os fragmentos de Cytb e
nucleares para cada indivíduo. As amplificações foram checadas em gel de agarose e as amplificações
com boa qualidade foram purificadas enzimaticamente (ExoI e SAP) e sequenciadas pelo método de
Sanger. As sequências de consenso foram montadas no programa Genious e foram alinhadas no
programa Bioedit em conjunto com outras sequências para estas espécies encontradas no GenBank. O
programa MEGA5 foi utilizado para estimar a distância genética. Apesar das baixas distâncias, todos os
marcadores aqui estudados podem inequivocamente discriminar as espécies e demonstrar a existência
de hibridismo devido à presença de posições diagnósticas no alinhamento. A maioria dos indivíduos
tiveram linhagens genéticas correspondentes à sua classificação morfológica, com exceção de seis
espécimes, os quais foram morfologicamente classificados como híbridos mas geneticamente
apresentaram linhagens de T. s. elegans. Os indivíduos com problemas na classificação podem ser
resultantes de retrocruzamento ou cruzamento entre híbridos ou a variação morfológica de T. s.
elegans pode estar sendo subestimada. A existência de híbridos demonstra que pode haver
introgressão na espécie nativa, o que sugere que a liberação ou a fuga de indivíduos exóticos pode
afetar a conservação de T. dorbigni a longo prazo.
Palavras-chave: híbridos; espécies exóticas; conservação; introgressão
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Ecologia trófica de Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) (Anura: Leiuperidae) em uma região
subtropical: uma abordagem por meio da análise do conteúdo estomacal
e isótopos estáveis (13C, 15N)
Sônia Huckembeck1, Daniel Loebmann1 & Alexandre Miranda Garcia2
1 - Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Laboratório de Vertebrados Ectotérmicos;
2 - Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Laboratório de Ictiologia
Estudos sobre a ecologia trófica de anuros são considerados uma ferramenta importante para o
entendimento da dinâmica dos ecossistemas. Em vista disso, esse trabalho tem como objetivo
investigar a composição da dieta, a posição trófica e as principais fontes de carbono que sustentam a
população de Physalaemus gracilis em uma região subtropical do sul do Brasil. Entre abril-2008 e maio2009 foram realizadas coletas mensais numa área de banhado no Parque Nacional da Lagoa do Peixe
(31°6’50,83”S e 50°51’20,66”W). Durante as saídas foram coletados anfíbios, presas
(macroinvertebrados terrestres e aquáticos) e produtores primários (aquáticos (POM: fitoplâncton +
matéria orgânica particulada, macrófitas e perifíton) e plantas terrestres). Os anfíbios foram dissecados
para a obtenção do conteúdo estomacal e para a coleta do tecido muscular utilizado para a análise do
nitrogênio (15N) e carbono (13C). Também foi analisada a composição isotópica das presas e dos
produtores primários. Através da análise de um gráfico biplot dos dados de 13C e 15N foi estimada a
contribuição de cada fonte primária de carbono e a posição trófica de P. gracilis. Dos itens alimentares
encontrados foram determinadas a frequência de ocorrência (FO%), abundância numérica (Nu%) e
área do item (Área%) para a determinação do Índice de Importância Relativa (IRI=%FO (Nu% +Área%)).
Foi analisado um total de 28 indivíduos com o comprimento total médio e desvio padrão de 25,4 cm (±
1,6) e peso de 1,5 g (±0,2). A composição da dieta foi representada por 10 itens alimentares
identificados no nível de ordem. Com a aplicação do IRI%, a porcentagem de importância dos itens
foram: resto animal (72,8), Araneae (13,5), Coleoptera (6,7), Hymenoptera (4,3), Lepidoptera (1,2),
Diptera (0,5), Hemiptera (0,5), Orthoptera (0,3), Odonata (0,1) e isopoda (0,1). As razões isotópicas de
carbono de P. gracilis (-17,95) apresentaram valores mais enriquecidos quando comparadas aos das
fontes primárias aquáticas (-28,25) e menos enriquecido que plantas terrestres (-12,22). Esse resultado
sugere que para P. gracilis é possível que haja uma maior contribuição de fontes primárias terrestres de
carbono orgânico do que de fontes primárias aquáticas. A partir da 13C das presas, as que
apresentaram maior relação com P. gracilis foram Hymenoptera (-19,93) e Diptera (-15,26). Quanto à
posição trófica, podemos caracterizar P. gracilis como um consumidor terciário, a qual apresenta a
razão isotópica de nitrogênio de 5,71.
Palavras-chave: dieta; anfíbios; cadeia trófica
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Efeitos da aclimatação de girinos sobre diferentes tolerâncias térmicas
Débora Knauth1, Miguel Tejedo2, Leonardo Maltchik1, Helder Duarte2, Monique Simon3 & Carlos A.
Navas4
1 - Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos - LECEA/UNISINOS. Universidade
do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950, São Leopoldo CEP: 93.022-000, RS, Brasil.
deboraknauth@hotmail.com; 2 - Departamento de Ecología Evolutiva. Estación Biológica de Doñana,
EBD-CSIC. Avda. Américo Vespucio s/n. 41092 Sevilla, Espanha; 3 - Departamento de Fisiologia. Instituto
de Biociências. Universidade de São Paulo. Rua do Matão, Travessa 14, 321, 05508-900 São Paulo, SP,
Brasil; 4 - Departamento de Fisiologia. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo
A maioria das inferências sobre as consequências do aquecimento global não contemplam mecanismos
relacionados à fisiologia e aspectos ecológicos dos seres vivos, os quais permitem previsões mais
precisas sobre o efeito das mudanças climáticas. Para ectotérmicos, um dos mecanismos remediadores
pode ser a aclimatação. Assim, nós analisamos o papel da aclimatação em três espécies de girinos da
Espanha, com diferentes tolerâncias térmicas máximas (CTmax). As hipóteses testadas foram: 1)
temperaturas mais altas de aclimatação aumentariam a resistência térmica; 2) a resistência seria
diminuída a uma taxa de aquecimento lenta; 3) espécies com períodos reprodutivos sazonais distintos
difeririam na plasticidade de CTmax. As espécies testadas foram Pelodytes ibericus e Rana temporaria,
pouco tolerantes, que ocupam poças com baixas temperaturas e se reproduzem no inverno, e Hyla
meridionalis, espécie termo-tolerante que se reproduz na primavera, e cujos girinos suportam
temperaturas de água >30ºC. Aclimatamos os girinos a três temperaturas (15°C, 20°C e 25°C) e
estimamos o CTmax através de um método dinâmico (alcançado quando o girino não responde a
nenhum estímulo de toque), utilizando duas taxas de aquecimento. A primeira, uma taxa lenta de
relevância ecológica (0,05°C min-1) que simula o aquecimento diário de uma poça. A segunda, uma taxa
rápida (1°C min-1), que proporciona uma estimativa “controle”, não tendenciosa de CTmax. Para cada
espécie, foram testadas cinco réplicas de cada aclimatação, em ambas taxas de aquecimento. Nossos
resultados confirmam que a tolerância aumenta em resposta a aclimatação elevada, em todas as
espécies. Altas aclimatações induzem a produção de proteínas de resistência. Contudo, estas diferem
no padrão de plasticidade diante a um aquecimento lento, pois este aumenta os danos e custos
fisiológicos devido ao aquecimento prolongado. As duas espécies menos tolerantes diminuem
drasticamente sua CTmax a taxa lenta (entre 1,0°C a 1,9°C), especialmente para as temperaturas de
aclimatação mais elevadas. Por outro lado, a espécie termo-tolerante não reduziu seu CTmax em
temperaturas altas. Este padrão divergente revela que as respostas de tolerância térmica em relação a
aclimatação são específicas de cada espécie e que os impactos do aquecimento global seriam
provavelmente superiores em espécies pouco tolerantes e com escassa capacidade de aclimatação.
Palavras-chave: larvas de anuros; mecanismos biológicos; elevação da temperatura; resistência térmica
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Levantamento da fauna de anfíbios no Parque Estadual de Itapuã
(Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil)
Priscila N. Lopes1,2, Laura Verrastro1 & Patrick Colombo2,3
1 – Laboratório de Herpetologia, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul; 2 - Setor de Herpetologia/Anfíbios, Seção de Vertebrados, Museu de Ciências Naturais, Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul; 3 – Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Faculdade de
Biociências, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Dados provenientes de levantamentos de espécies auxiliam na elaboração de planos de manejo e de
conservação das espécies em si e das áreas estudadas. O Parque Estadual de Itapuã (PE Itapuã) é uma
unidade de conservação (UC) localizada no município de Viamão (50.83° e 51.08° S e 30.33° e 30.45°
W). O Parque abriga matas, banhados, lagoas e campos associados, ou não, a morros graníticos. A lista
de anfíbios do PE Itapuã é relativamente antiga sendo necessária sua atualização, visto que revisões
taxonômicas têm sido recorrentes e novos dados sobre as espécies têm sido obtidos. O objetivo do
trabalho é fornecer uma listagem atualizada de anfíbios do PE Itapuã. A lista foi baseada em material
testemunho da coleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram registradas 22 espécies
das famílias: Hylidae (8 spp.), Leptodactylidae (8 spp.), Bufonidae (3 spp.), Odontophrynidae (2 spp.) e
Microhylidae (1 sp.). Destas, 19 estão associadas a ambientes abertos e/ou com influência antrópica:
Dendropsophus minutus, D. sanborni, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas pulchellus, Pseudis minuta,
Leptodactylus fuscus, L. gracilis, L. latrans, Odontophrynus americanus, Physalaemus biligonigerus, P.
cuvieri, P. gracilis, Pseudopaludicola falcipes, Rhinella dorbignyi, R. fernandezae, Scinax berthae, S.
fuscovarius, S. granulatus e S. squalirostris, duas: Physalaemus lisei e Rhinella icterica ocorrem em
áreas florestais, e uma: Odontophrynus maisuma, ocorre em ambientes arenosos. Na lista disponível
são citadas mais onze espécies sem material testemunho: Hypsiboas faber, Leptodactylus latinasus, L.
mystacinus, Melanoprhyniscus sp., M. tumifrons, Physalaemus henselii, Rhinella arenarum, R. henseli,
Scinax alter, Scinax uruguayus e Trachycephalus mesophaeus. Destacam-se as espécies de
Melanophryniscus. Anuros deste gênero são raros, com distribuições restritas e alguns estão em perigo
de extinção, sendo necessária a confirmação da sua presença no Parque. Sete outras potencialmente
ocorrem no PE Itapuã, pois são registradas em localidades próximas e em ambientes similares:
Chthonerpeton indistinctum (Gymnophiona), Dendropsophus nanus, Lithobates catesbeianus,
Melanophryniscus pachyrhynus, Phyllomedusa iheringii, Scinax nasicus e S. tymbamirim. O PE Itapuã
pode abrigar uma grande diversidade de anfíbios (40 spp.), e, portanto ser uma importante UC para
conservação desse grupo. É essencial realizar novas coletas no Parque e revisar outras coleções para
evidenciar esta importância.
Palavras-chave: inventário biológico; riqueza; composição; Amphibia; Melanophryniscus
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A terapia nutricional com ácido fólico como estratégia de diminuição da mortalidade de anuros em
conservação ex situ
Jéssica Rayssa Machado, Igor Barbosa Lima, Jéssica Fernanda Fonseca Machado, Fernando Cesar
Cascelli de Azevedo & Luciano Rivaroli.
Departamento de Ciências Naturais da Universidade Federal de São João del Rei
Aproximadamente um terço dos anfíbios do mundo está ameaçado de extinção. Segundo a União
Internacional de Conservação da Natureza e Recursos Naturais (IUCN) todos os animais criticamente
extintos e extintos na natureza deveriam ser objeto de uma gestão ex situ para garantir recuperação de
populações selvagens. O ácido fólico é amplamente usado em dieta de gestantes, devido às suas
propriedades antioxidantes e como estabilizador do processo de duplicação do DNA. O trabalho teve
como objetivo analisar o efeito da terapia nutricional enriquecida com ácido fólico na taxa de
mortalidade e na biometria de larvas de rã-touro, a fim de avaliar se a dieta é eficaz no melhoramento
do desempenho de anuros em fase inicial. Um grupo de rãs-touro (Lithobates catesbeianus) fêmeas
foram alimentadas por 3 meses com ração comum (Grupo Controle – GC) e outro foi alimentado com
ração enriquecida com ácido fólico (Grupo Ácido Fólico – GAF) pelo mesmo período, a fim de garantir a
incorporação da vitamina ao vitelo em oócitos em desenvolvimento. Uma fêmea de cada grupo foi
hormonalmente induzida à reprodução e os ovos de ambos os grupos foram recolhidos para o
desenvolvimento em condições controladas. Foi elaborada uma tabela de vida de coorte para n=85
girinos de cada grupo por 15 dias, para avaliar a taxa de mortalidade; e ao fim dos dias n=9 animais de
cada grupo foram eutanasiados e submetidos a análises biométricas. Os resultados indicaram
alterações significativas do GAF em relação ao GC em todos os parâmetros analisados: A soma total da
intensidade de mortalidade (Kx) = GAF: 0; GC: 0,98; Massa corporal média= GAF: 0,04175g; GC:
0,01389g; e Tamanho corporal médio= GAF: 14,3 mm; GC: 10 mm. O ácido fólico está envolvido na
produção e manutenção de novas células devido a sua atuação na integridade e função do DNA. A
vitamina favoreceu o desenvolvimento embrionário no que diz respeito ao comprimento total e a
massa corporal, como observado nos resultados do GAF. A melhoria do manejo alimentar resultou
ainda na diminuição da ocorrência de mortalidade, como apresentado pelo Kx do GAF.
Palavras-chave: desenvolvimento embrionário; suplementação nutricional
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Histogênese cardíaca de rã-touro (Lithobates catesbeianus) em água pluvial coletada de cambissolo
após aplicação do Glifosato-Roundup® original
Jéssica Fernanda Fonseca Machado, Jéssica Rayssa Machado, Igor Lima, & Luciano Rivaroli
Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal de São João del Rei – MG
Pesticidas são um dos principais responsáveis pelo declínio de populações de anfíbios. Já é conhecido o
efeito do glifosato no equilíbrio oxidativo, levando a lesões nos tecidos de girinos de rã-touro,
Lithobates catesbeianus. A aplicação de herbicidas sobre cambissolos, solo de baixa permeabilidade,
pode levar à sua lixiviação para corpos d’água. Este estudo analisou o efeito da exposição de girinos de
L. catesbeianus em água lixiviada do cambissolo exposto ao Roundup Original®, na histogênese
cardíaca. Duas parcelas de cambissolo (EPAMIG), foram delimitadas e em uma delas foi aplicado
Roundup Original®. A água do escoamento superficial coletada dessas parcelas foi utilizada nos
aquários experimentais (Grupo Cambissolo Lixiviado,GCL, n=3; Grupo Cambissolo Lixiviado com
Roundup, GCLR, n=3). O Grupo Controle (GC, n=3) recebeu água declorinada. Após os 3 primeiros dias
de desenvolvimentos todos os grupos foram colocados em aquários com água declorinada, até o 15°
dia de vida, sendo pesados, medidos (eixo-craniocaudal) e preparados para histologia. Foram
mensuradas as medidas de espessura das trabéculas e dos espaços inter-trabeculares através de um
software (Motic 2.0). O GCL apresentou valores significativamente maiores, quanto ao comprimento
(11,4 ± 0,7 mm), que os grupos GC (10 ± 0,67 mm) e GCLR (10 ± 1,41 mm), dentre GC e GCLR não
houve diferença significativa. Os valores para massa foram maiores para o GCL (17,0 ± 2,7 mg) do que
GC (13,89 ± 3,7 mg) enquanto GCLR (11,62 ± 3,9 mg) foi inferior em relação ao grupo GCL. Foram
identificadas diferenças significativas entre a espessura das trabéculas de GCL (6,69± 0,92 µm) e GCLR
(10,51± 3,75 µm), ambos apresentaram trabéculas mais espessas que o GC (3,98 ± 0,55 µm). O espaço
inter-trabecular de GCLR (13,26 ± 4,5 µm) foi inferior a GCL (16,32 ± 4,5 µm) e GC (18,58 ± 6,1µm). O
GCL apresentou tanto massa quanto comprimento maiores que GCLR e GC, o que pode estar
relacionado a substâncias carreadas no processo de lixiviação, assim a análise da água lixiviada torna-se
necessária. O grupo GCLR não apresentou redução significativa da massa ou comprimento corpóreo em
relação ao GC, no entanto, quando comparado à GCL foi verificado o prejuízo no desenvolvimento. As
trabéculas do GCLR apresentaram-se maiores e com redução do espaço inter-trabecular, o que significa
perda do volume sistólico. Estudos fisiológicos complementares se fazem necessários para melhor
compreensão dos processos relacionados às essas alterações.
Palavras-chave: morfogênese; trabéculas cardíacas; desenvolvimento embrionário; herbicida; anuro
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Estrutura de comunidades de anfíbios anuros em áreas de várzea no bioma pampa
Jeferson Martins & Vanessa dos Anjos Baptista
Universidade Integrada do Auto Uruguai e das Missões Campus - Santiago
Muitos anfíbios enfrentam variações no padrão de ocupação de seus habitats, por interferência biótica
ou abiótica. Fatores esses, suficientes para assegurar a existência ou desaparecimento desses animais
em diferentes locais, limitando assim o número e a distribuição local das espécies. Ambientes aquáticos
naturais permanentes são, muitas vezes escassos. Ambientes aquáticos temporários são sazonais,
altamente dependentes da precipitação. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de
fatores ambientais no padrão de ocupação de ambientes lênticos por anuros, no bioma pampa, na
fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O trabalho foi realizado com visitas quinzenais nos sítios
escolhidos para coleta e observação, sendo 12 corpos d’água escolhidos em uma área de 1500 m², nos
quais foram coletados dados sobre a presença de anuros, profundidade, transparência da água, área de
superfície, além da temperatura e precipitação da água. Também foram observadas as mudanças nos
padrões hidrológicos vigentes que podem afetar as condições ecológicas locais e modificar a
distribuição e estrutura das comunidades analisadas. Foram encontradas 15 espécies, pertencentes a
oito gêneros e seis famílias. Foi verificada diferença significativa para a riqueza e abundância entre as
poças permanentes (P1, P7 e P11) com maior homogeneidade do hábitat, já as poças temporárias P2,
P3, P5, P8, P9 e P10 mantiveram um padrão semelhante de ocupação sazonal na região estudada. As
poças temporárias P4, P6 e P12 tiveram grande variação em seus níveis de água, secando no período
de maior escassez de chuva. Os anuros apresentaram ampla distribuição nas áreas estudadas tendo a
riqueza e abundância influenciadas tanto pelo regime de chuva quanto pela temperatura. Os eventos
de vocalização estiveram mais concentrados em períodos de menor precipitação de chuvas, durante
este período obteve-se as maiores taxas de sobreposição acústica. Os resultados encontrados neste
trabalho demonstraram que espécies filogeneticamente próximas utilizaram ambientes reprodutivos
semelhantes e apresentaram uma maior atividade de vocalização no mesmo período, evidenciando
assim uma possível relação ecológica entre elas.
Palavras-chave: banhados; ambientes lênticos; hidroperíodo; Depressão Central
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Metabolismo intermediário e lipoperoxidação no período reprodutivo de
Tropidurus catalanensis (Squamata, Tropiduridae) Gudynas & Skuk, 1983
Maiara Oliveira1, Fernando Braghirolli1, Laura Verrastro2 & Guendalina Turcato1
1 - Laboratório de Fisiologia da Conservação, PUCRS; 2 - Laboratório de Herpetologia, UFRGS
Tropidurus catalanensis é um lagarto saxícola, de porte médio e cor escura. No Rio Grande do Sul é
encontrado nos campos do Pampa, sendo de hábito diurno e comportamento territorialista, com
machos defendendo seus haréns. Apresenta dimorfismo sexual, onde machos exibem manchas escuras
nas coxas. O período reprodutivo inicia-se em setembro e se encerra em fevereiro. O objetivo do
trabalho foi analisar o metabolismo intermediário e os níveis de lipoperoxidação durante o período
reprodutivo de T. catalanensis. O estudo foi desenvolvido numa área localizada em Alegrete, RS (UTM
21J 0652769/6682555). Os animais foram coletados através de busca ativa e captura manual. Houve o
levantamento da massa corporal e retiraram-se amostras de sangue através de punção cardíaca,
separando o plasma para análise dos metabólitos. Em laboratório, ocorreu a extração do fígado, rins e
músculo caudal para a quantificação dos níveis de lipoperoxidação (TBARS). No plasma foram
analisados proteínas totais, ácido úrico, lipídeos totais, triglicerídeos, colesterol e glicose; também
houve o levantamento dos índices hepatossomático, gonadossomático e de gordura abdominal. Os
resultados mostram diferenças significativas nos níveis de proteínas totais em fêmeas (p ≤ 0,05). Os
altos níveis no verão podem indicar uma alimentação mais intensa e/ou dieta mais rica em proteínas
e/ou menor captação tecidual neste período. Nos machos, os níveis de lipídeos totais e colesterol
foram menores na primavera, o que pode estar relacionado à produção de gametas e ao
comportamento de defesa territorial na estação reprodutiva, reforçando também as hipóteses
anteriores. Não houve diferença significativa entre os demais metabólitos e para os níveis de TBARS no
fígado, rins e músculo, bem como no índice hepatossomático. Apesar da intensa atividade dos animais
na reprodução, não parece haver desbalanço no status oxidativo (TBARS). Porém, os índices
gonadossomático e de gordura abdominal apresentaram diferenças em ambos os sexos. Os resultados
mostram uma relação inversamente proporcional entre os tamanhos das gônadas e da gordura
abdominal. Na primavera, o desenvolvimento gonadal atinge seu ápice, enquanto a porcentagem de
gordura abdominal é mínima, indicando uma possível alocação lipídica para o desenvolvimento
gonadal. No verão, as glândulas reprodutivas retornam ao seu tamanho mínimo, enquanto a proporção
de gordura abdominal aumenta, reforçando a hipótese de maior ingesta alimentar e/ou menor
captação tecidual.
Palavras-chave: lagarto; fisiologia; reprodução
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Melhoria das Técnicas de Manejo de Filhotes de Bothrops alternatus
(Duméril, Bibron & Duméril, 1854) em Cativeiro (Serpentes: Viperidae)
Patrícia Ossoski Pereira1,2; Moema Leitão de Araujo2 & Maria Lúcia Machado Alves2
1 – Bolsista PIBIC-CNPq / UNILASALLE CANOAS; 2 – Núcleo Regional de Ofiologia de Porto Alegre
(NOPA) / MCN/FZB
Foi verificado um alto índice de mortalidade, nos primeiros meses de vida até um ano, em filhotes de
serpentes nascidos em cativeiro no Núcleo Regional de Ofiologia de Porto Alegre (NOPA),
principalmente de Bothrops alternatus. Assim, surgiu a necessidade de procedimentos de manejo mais
eficazes, objetivando uma melhor qualidade de vida e consequente aumento das taxas de
sobrevivência desses animais. Dessa forma, fica garantida, a longo prazo, a produção de peçonha, que
faz parte do pool de venenos utilizados na produção do soro antibotrópico, sem a necessidade da
retirada de exemplares da natureza. As inspeções das ninhadas anteriores eram diárias, mas os
materiais de uso não eram exclusivos. Não havia o controle da massa dos filhotes, portanto a
quantidade dos neonatos oferecidos era proporcional ao tamanho do exemplar e não eram exercidas
alimentações forçadas. Com o nascimento de duas ninhadas em cativeiro (NOPA 4212 e 4214), em
março de 2013, totalizando 46 exemplares, foi iniciado o monitoramento intensivo nos cuidados com a
higiene e assepsia dos viveiros e com a integridade física dos espécimes, através da minuciosa
observação diária. A alimentação, com neonatos de Mus musculus, foi oferecida quinzenalmente,
sendo proporcional a 50% da massa do animal. Em exemplares que não aceitaram a presa
naturalmente, no período de 30 dias, foi realizada alimentação forçada com neonatos (2g) embebidos
em Emulsão de Scott. A aferição do tamanho dos animais foi feita bimestralmente, sendo pesados em
balança de precisão e medidos por contenção, com substrato de espuma de poliuretano e prancha
acrílica com alça. Os resultados obtidos no período de 4 e 6 meses mostraram índice de mortalidade de
9,5 e 4%, com um óbito em cada ninhada no primeiro período, e de 38,6 e 12% até 12 meses, com 8 e
3 óbitos. Em estudos anteriores, com 407 filhotes, estes índices indicaram, respectivamente, 53,6, 80,8
e 88,2%. A taxa de crescimento acusou aumentos de 44,7 e 45,2 cm e 53,1 e 49,0 g, em média, até 6 e
12 meses, enquanto os dados consultados registraram 35,2 e 43,6 cm e 20,1 e 47,9 g. Pela acentuada
queda dos índices de mortalidade, em comparação com dados de ninhadas anteriormente estudadas,
para os mesmos períodos de vida, concluímos que os procedimentos de manejo utilizados foram mais
eficazes.
Palavras-chave: manejo; desenvolvimento; filhotes; cativeiro

17

Anfíbios de várzea em lagos de meandro do médio rio Purus, Amazonas, Brasil
Werther Pereira Ramalho1,2, Iberê Farina Machado1,Maurivan Vaz Ribeiro1,3, Murilo Sousa Andrade1,3,
Lucicléia Railene Assis de Matos4 & Lisandro Juno Soares Vieira2
1 - Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna, Rua C188, N150, Setor Jardim América.
CEP 74265-310. Goiânia, GO, Brasil; 2 - Universidade Federal do Acre, Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, BR 364, Km 04. CEP 69915-900. Rio Branco, AC, Brasil. 3 Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Ecologia de
Comunidades, Rodovia Goiânia-Nerópolis, km 5, Setor Itatiaia. CEP 74001-970. Goiânia, GO, Brasil; 4 Universidade Federal do Acre, Laboratório de Herpetologia, BR 364, Km 04. CEP 69915-900. Rio Branco,
AC, Brasil
Existem grandes áreas na Amazônia que são praticamente desconhecidas que, possivelmente, nunca
foram amostradas. Poucos estudos focam na importância dos ambientes de várzea e inexistem
trabalhos que amostraram sistematicamente as assembleias de anfíbios em lagos de meandro
abandonado, formando lacunas no conhecimento do grupo em diversas escalas e restringindo
estratégias de conservação. Este estudo apresenta informações sobre a composição, riqueza e
abundância da fauna de anfíbios em ambientes de várzea em lagos de meandro do médio Rio Purus. O
estudo foi conduzido entre abril de 2013 e janeiro de 2014 em seis lagos de meandro ao longo de 200
km do médio rio Purus, estado do Amazonas. Nestes lagos, em cada amostragem, foram realizadas
coletas em 32 transectos de 200 metros distribuídos em ambientes de várzea alta e várzea baixa. Foi
construída uma curva de acumulação de espécies observadas e estimadas para analisar a riqueza de
anfíbios conforme o aumento do esforço amostral. Um total de 5354 espécimes de anfíbios,
distribuídos em duas ordens, nove famílias e 55 espécies foram registradas. Anura foi a ordem mais
representativa (54 espécies), com Hylidae (28 espécies), Leptodactylidae (nove espécies) e
Microhylidae (cinco espécies). Ceratophrydae e Dendrobatidae apresentaram apenas uma espécie
cada. A ordem Caudata foi representada somente pela salamandra Bolitoglossa cf. caldwellae. O
método de coleta empregado foi apropriado para determinar a riqueza local, o que é evidenciado pela
sobreposição dos intervalos de confiança da riqueza observada e da riqueza estimada. Houve um
rápido aumento na riqueza no início das amostragens e uma tendência à estabilização com o aumento
de esforço amostral (riqueza observada 87,42%, estimado 62,91±2,69). As espécies mais abundantes
foram Scarthyla goinorum (N=728), Leptodactylus leptodactyloides (N=653), Hypsiboas fasciatus
(N=559) e Adenomera hylaedactyla (N=509), enquanto as mais raras foram Ceratophrys cornuta,
Chiasmocleis bassleri, Dendropsophus rossaleni, L. mystaceus e L. pentadactylus, com apenas um
indivíduo cada. A riqueza de anfíbios registrada nesse estudo é elevada em relação a outras localidades
amostradas na Amazônia e contribui de forma significativa para o conhecimento das espécies de áreas
alagáveis no bioma. Contudo, sugerimos a realização de estudos que visem a importância dos
ambientes de várzea para a conservação dos anfíbios e suas interações ecológicas.
Palavras-chave: perturbação hídrica; método de classificação; pulso de inundação
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Anfíbios em planície de inundação: composição e estrutura de assembleias em ambientes de várzea
do médio rio Purus, Amazonas, Brasil
Werther Pereira Ramalho1,2, Iberê Farina Machado1, Maurivan Vaz Ribeiro1,3, Murilo Sousa Andrade1,3,
Lucicléia Railene Assis de Matos2 & Lisandro Juno Soares Vieira2
1 - Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna, Rua C188, N150, Setor Jardim América.
CEP 74265-310. Goiânia, GO, Brasil; 2 - Universidade Federal do Acre, Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, BR 364, Km 04. CEP 69915-900. Rio Branco, AC, Brasil; 3 Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Ecologia de
Comunidades, Rodovia Goiânia-Nerópolis, km 5, Setor Itatiaia. CEP 74001-970. Goiânia, GO, Brasil.
As várzeas, um dos mais importantes ecossistemas aquáticos da Amazônia, são definidas como áreas
que recebem periodicamente pulsos de inundações causadas pelo transbordamento lateral de rios e
lagos e/ou por precipitação direta ou águas subterrâneas, causando variação do ambiente e da biota.
Neste estudo, averiguamos como a riqueza e abundância de anfíbios varia temporal e espacialmente e
como a composição varia entre ambientes de várzea alta e várzea baixa sob influência de pulso de
inundação. O estudo foi conduzido em cinco lagos de meandro, na planície de inundação do médio rio
Purus, entre os municípios de Boca do Acre e Pauní, Amazonas. Entre 04/2013 e 01/2014 foram
realizadas três amostragens nos períodos de transição, seca e chuva. Em cada amostragem, utilizando o
método de busca ativa limitada por distância e tempo (200 metros em uma hora), foram realizadas
coletas em 32 transectos nos ambientes de várzea alta (VA) e várzea baixa (VB). A variação nos
atributos de riqueza e abundância foram testadas por ANOVA (nested); distribuições de frequência de
espécies através de CLAM; variação da composição ordenada por NMDS e testadas com MRPP. Um
total de 55 espécies (VA=50 e VB=44) e 5354 espécimes (VA=2.666 e VB=2.189) de anfíbios foi
registrado. A riqueza e abundância foram maiores durante o período chuvoso, tanto para várzea alta
quanto para várzea baixa (F=4,17, p=0,02; F=4,64, p=0,01; respectivamente). No entanto, os ambientes
apresentaram padrão aninhado e não diferiram quanto aos dois atributos (F=0,09, p=0,96; F=4,23,
p=0,73; respectivamente). A variação da composição foi explicada pelos dois primeiros eixos (26 e 36%,
respectivamente), onde houve uma sobreposição entre os grupos formados pelos ambientes de VA e
VB. O teste de permutação MRPP indicou diferença significativa na composição de espécies entre os
ambientes (A=0,02; p<0,01). A análise por CLAM classificou 11 espécies como especialistas de VA e seis
de VB, 22 foram consideradas generalistas e 16 muito raras para serem classificadas. Várzeas baixas são
anualmente inundadas, esta perturbação permite que apenas espécies tolerantes sobrevivam ou
rapidamente recolonizem esta área. Já várzeas altas são perturbadas apenas em eventos enchentes
extremas, sendo consideradas como ambientes estáveis sustentando espécies sensíveis às
perturbações. No médio rio Purus, demonstramos que parte da variação encontrada pode ser atribuída
ao efeito estruturador do pulso de inundação.
Palavras-chave: perturbação hídrica; método de classificação; pulso de inundação
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Lista prévia de anfíbios da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil
Ruth A. Regnet & Daniel Loebmann
Universidade Federal do Rio Grande, FURG
Um dos primeiros passos para o delineamento de estratégias de conservação se constitui na
elaboração de listas de espécies. A anurofauna da planície costeira do Rio Grande do Sul, apesar de
relativamente bem conhecida, necessita de novos inventários de espécies, de modo a ampliar o
conhecimento e gerar dados que darão subsídios a outras linhas de pesquisa e ações de conservação.
Este trabalho consiste no levantamento da fauna de anuros da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), região costeira do sul do estado. Os resultados serão utilizados no plano de manejo da FURG. A
Universidade possui uma área parcialmente alterada e esta é caracterizada principalmente por dunas
com presença de vegetação rasteira (predominantemente gramíneas), lagoas temporárias e perenes. O
presente inventário foi feito com base em dados históricos, provenientes de publicações científicas e de
novas coletas de campo. As amostragens foram realizadas mensalmente de março a junho de 2014
com o uso de armadilhas de queda (28 baldes) distribuídas aleatoriamente na área. Ao longo de quatro
meses, foram coletados 122 indivíduos e tombados na Coleção Herpetológica da FURG (CHFURG).
Foram registradas 11 espécies de anuros (Dendropsophos samborni, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas
pulchellus, Leptodactylus gracilis, Leptodactylus latrans, Odontophrynus maisuma, Physalaemus
biligonigerus, Physalaemus gracilis, Pseudis minuta, Pseudopaludicola falcipes e Scinax squalirostris)
divididas em 4 famílias (Hylidae, Leptodactylidae, Microhylydae e Odontophrynidae). Adicionalmente
através dos dados históricos registrou-se a presença de outras 4 espécies (Dendropsophus minutus,
Rhinella arenarum, Rhinella fernandezae e Scinax granulatus), totalizando 15 espécies para a área da
FURG. Este número representa 83% das espécies conhecidas para áreas adjacentes (18). As espécies
mais abundantes foram Physalaemus gracilis e P. biligonigerus, com 42 e 31 indivíduos coletados,
respectivamente. De fato, sabe-se que ambas as espécies estão entre as mais abundantes da região
costeira do RS. Todavia, é prematuro afirmar que estas são essas as mais abundantes na FURG, uma vez
que outras espécies, em especial os hilídeos, são menos susceptíveis a captura em armadilhas de
queda. Conclui-se que a FURG possui uma boa representatividade da fauna de anfíbios da região
costeira do Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: anuros; diversidade; região costeira
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Distribución potencial de Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834)
(Squamata: Leiosauridae) en la región Bioma Pampa
Vanessa Valdez1, Santiago Carreira2, Raúl Maneyro1, Marcel Achkar1; Raimundo Real3 & José Carlos
Guerrero1
1 - Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, UdelaR. Montevideo, Uruguay; 2 Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, UdelaR. Museo Nacional de Historia
Natural, Sección Herpetología. Montevideo, Uruguay; 3 - Universidad de Málaga. Málaga, España
Anisolepis undulatus se distribuye en el sur de Brasil, en el centro y este de Argentina y en Uruguay
(donde se encuentran la mayoría de las localidades de la especie). Siguiendo criterios de UICN ha sido
catalogada como especie Vulnerable tanto a escala nacional como global e integra la lista de especies
prioritarias para la conservación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los modelos de
distribución permiten identificar áreas potenciales de ocurrencia de una especie y las variables que la
podrían estar condicionando. Esto permite sistematizar la información existente para su aplicación al
diseño de estrategias de conservación. El objetivo de este trabajo es modelar la distribución de A.
undulatus en el Bioma Pampa (entre los 27° y 41° de latitud y los 66° y 50° de longitud), para identificar
las áreas más favorables e identificar las variables que pueden estar condicionando dicha distribución.
Se utilizaron registros de presencia, provenientes de dos colecciones científicas nacionales, la Facultad
de Ciencias (ZVC-R) y el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), los registros externos a Uruguay
se obtuvieron de la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (Gbif) y de artículos
científicos, se utilizo un total de 14 localidades. Se consideraron como condicionantes de su
distribución, 19 variables climáticas y altitud (disponibles en la base de datos Worldclim), situación
espacial y cobertura del suelo, que conforman un total de 35 variables. Se utilizó como algoritmo de
modelación, la función de favorabilidad que es un modelo lineal generalizado (GLM) y se usó el
paquete modEvA implementado en el programa R. Para representar el mapa de distribución se empleó
el programa QGIS. Se observó que las áreas más favorables se encuentran en la costa de Uruguay y en
la costa sur y este de Brasil, condicionadas por la variable climática bio2 (rango medio diurno de la
media mensual) y cobertura del suelo. Este trabajo mostraría las zonas en las cuales es recomendable
establecer futuros esfuerzos de muestreo, así como contribuye a identificar áreas prioritarias para la
conservación de esta especie. Financiamiento: Proyecto ANII-FCE_2_2011_1_5765.
Palabras claves: saurio; biogeografía; función de favorabilidad; conservación
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Inventário de anfíbios em uma área de transição de Pampa e Mata Atlântica no extremo nordeste do
Rio Grande do Sul, Brasil
Natália Dallagnol Vargas, Matheus Kingeski Ferreira & Márcio Borges-Martins
Laboratório de Herpetologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul a realização de inventários é considerada prioritária na pesquisa de anfíbios,
constituindo o primeiro passo para a definição de estratégias de conservação e a elaboração de planos
de manejo em unidades de conservação. O Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (RVSBP) é
uma unidade de conservação de proteção integral localizada no município de Viamão, em uma área de
transição de Pampa e Mata Atlântica no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Os principais
objetivos deste trabalho foram registrar a composição e riqueza de anfíbios presentes nesta unidade de
conservação e comparar a composição de espécies encontradas neste trabalho com o de outros
inventários já realizados no Rio Grande do Sul. Foram amostrados cinco ambientes diferentes (campos,
banhados, represas, remanescentes de mata de restinga e paludosa) utilizando as metodologias de
inventário completo de espécies, uso de abrigos artificiais e encontros ocasionais. A riqueza esperada
para o local foi calculada através do Software EstimateS com estimadores de riqueza baseados na
abundância de espécies raras e na incidência de espécies infrequentes. Aplicaram-se dois limiares
(Minimum Presence - MNP e Equal Training Sensitivity and Specificity - ESS) em modelos de distribuição
geografia de espécies através do software MAXENT, para avaliar a ocorrência de espécies na área de
estudo. Foram realizadas nove campanhas mensais entre setembro de 2013 e maio de 2014. Foram
registradas 20 espécies de anfíbios, pertencentes a seis famílias: Bufonidae (1 spp.), Hylidae (9 spp.),
Leptodactylidae (7 spp.), Microhylidae (1 spp.), Odontophrynidae (1 spp.) e Typhlonectidae (1 spp.). No
período entre dezembro e fevereiro foi observada a maior representatividade de espécies, com uma
média de 13 espécies registradas por mês. Entre os ambientes amostrados, os banhados naturais
apresentaram a maior riqueza, enquanto as matas apresentaram a menor riqueza. Para as áreas e
épocas amostradas, a riqueza estimada é igual à observada, indicando que, para estas condições, todas
as espécies que ocorrem no local já foram registradas. Já os limiares ESS e MNP indicam a existência
potencial de 30 e 36 espécies, respectivamente. Em comparação aos demais inventários de anfíbios
feitos no Rio Grande do Sul, o RVSBP apresentou riqueza e composição de espécies dentro do esperado
para a região.
Palavras-chave: composição; riqueza; banhados; mata; campo
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CARTA DO II SIMPÓSIO GAÚCHO DE HERPETOLOGIA

Prezados membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, de outras
instituições públicas e privadas que, de alguma forma, tem responsabilidade,
competência ou compromisso com a conservação da biodiversidade.

O Brasil detém o maior número de anfíbios do mundo, em torno de 950
espécies, e o segundo maior número de répteis, cerca de 790 espécies, o que
confere ao país destaque internacional quanto à sua biodiversidade. O Rio
Grande do Sul é excepcional para os dois grupos confluindo espécies do Pampa
e da Mata Atlântica. Muitas destas espécies se encontram seriamente
ameaçadas por impactos provenientes das atividades humanas descontroladas.
O risco iminente de desaparecimento de espécies destes dois grupos pode
trazer consigo prejuízos incalculáveis em diversos serviços ambientais, como a
manutenção de terras férteis, a pureza da água e do ar, a preservação de áreas
de lazer e descanso, entre outros.
Os 164 participantes do II Simpósio Gaúcho de Herpetologia, realizado
nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2014, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil, tiveram a oportunidade de conhecer e discutir sobre o que está sendo
feito em pesquisa, conservação e políticas públicas voltadas para répteis e
anfíbios. Alcançaram uma noção do cenário internacional trazido pela União

Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN. Foram atualizados sobre
as ações do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, do Instituto Curicaca, dos diversos laboratórios de pesquisa e
coleções em herpetologia existentes no Rio Grande do Sul e sobre o cenário
atual do mercado de trabalho para herpetólogos.
Baseados

nas

informações,

discussões
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e

reflexões

do

evento,

pesquisadores, professores acadêmicos, técnicos, estudantes de graduação e
pós-graduação participantes resolveram formular essa carta expressando suas
principais preocupações com a herpetofauna e seu habitat e fazendo demandas
que esperam ser ouvidas e consideradas pelas instituições públicas e privadas
que receberem este documento.
Em relação ao contexto estadual, consideram o seguinte:


Que a política de meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul,
implantada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, precisa fortalecer
suas ações de planejamento e gestão no que tange à herpetofauna.



Que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente precisa criar Unidades de
Conservação nas áreas prioritárias para a conservação da herpetofauna
nativa, especialmente, naquelas que sejam críticas para a conservação de
espécies endêmicas e ameaçadas.



Que o licenciamento ambiental precisa aperfeiçoar suas referências técnicas
e documentos de planejamento ambiental territorial incluindo mais forte e
complexamente as ameaças à herpetofauna e as informações de ocorrência
como critérios de decisão quanto a viabilidade de empreendimentos e,
ainda, precisa exigir comprovação de capacitação mínima necessária para
que os profissionais alcancem atribuição para a elaboração de laudos e
projetos de fauna.



Que o Zoneamento Ambiental dos Eólicos precisa incorporar na sua análise
integrada os impactos potenciais cumulativos sobre ambientes críticos à
herpetofauna e que deve considerar, também, as interações negativas
potenciais da demanda atual e futura de empreendimentos com aqueles

processos ecológicos que são fundamentais aos dois grupos. E que no Rio
Grande do Sul, a exigência de EIA/RIMA definida pela Resolução CONAMA
462/2014, deveria ser aplicada pela FEPAM também para o bioma Pampa,
no qual ocorrem inúmeras espécies de répteis e anfíbios únicos no Brasil.


Que o Fundo Estadual de Meio Ambiente precisa colocar

em

seu

planejamento orçamentário recursos para, por meio de edital, apoiar ações
voltadas para a conservação da herpetofauna.
Em relação ao contexto nacional, consideram o seguinte:


Que o Ministério do Meio Ambiente precisa priorizar as demandas do Plano
de Ação Nacional para a Conservação de Répteis e Anfíbios da Região Sul do
Brasil – PAN Sul -, principalmente, prevendo formas de apoio concreto à
implantação de ações que dependam de uma articulação maior de atores
locais e regionais para conservação em campo.



Que o ICMBio, como entidade responsável pela implementação dos Planos
de Ação Nacional e pela proposição da criação de Unidades de Conservação,
precisa priorizar a confluência das demandas de criação de UCs no PAN Sul
e também criar Unidades de Conservação nas áreas prioritárias, como na
Região de Arvorezinha, área de ocorrência do Malanophryniscus admirabilis,
e na Região da Lagoa do Morro do Forno, área de ocorrência do
Melanophryniscus macrogranulosus. Além disso, precisa dar atenção à
regularização fundiária das Unidades de Conservação com ocorrência de
espécies do PAN Sul.



Que no Rio Grande do Sul, a exigência de EIA/RIMA definida pela Resolução
CONAMA 462/2014, seja aplicada pelo IBAMA também para o bioma Pampa,
no qual ocorrem inúmeras espécies de répteis e anfíbios únicos no Brasil.

Em relação ao contexto internacional, consideram o seguinte:


Que

as

instituições internacionais

de conservação da

biodiversidade

poderiam ampliar o seu papel de parceiros na conservação da herpetofauna
ameaçada do Sul do Brasil, enfaticamente daquelas espécies endêmicas
localizadas no Rio Grande do Sul, estados e países vizinhos.
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Que as instituições de âmbito local e regional busquem o estabelecimento
de relações com alcance global tendo as instituições de âmbito nacionais
como parceiros e elos destas conexões com as instituições de atuação
internacional.
Essas demandas parecem singelas frente à situação dos dois grupos,

situados entre os que sofrem maior ameaça no nível local, regional, nacional e
global. Por isso, a carta que foi aprovada na sessão de encerramento do II
Simpósio Gaúcho de Herpetologia, serve como um apelo e também como uma
esperança daqueles que reafirmaram seus compromissos no evento.
Porto Alegre, 26 de setembro de 2014.

Participantes do II Simpósio Gaúcho de Herpetologia
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