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Resumo 27

Protegendo um gradiente ambiental em uma unidade de conservação no Rio
Grande do Sul: a diversidade de anfíbios como modelo
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A realização de inventários é considerada prioritária na pesquisa com anfíbios no Rio
Grande do Sul. Estes estudos são importantes para gerar dados básicos sobre ocorrência
de espécies, sendo utilizados na elaboração de planos de manejo e medidas de ação
para conservação. Descrever a composição de anuros em gradientes ambientais, como o
altitudinal, pode subsidiar estratégias de conservação mais precisas, a partir de diferenças
entre as zonas desse gradiente.  Assim,  esse trabalho tem por  objetivo  inventariar  as
espécies  de  anfíbios  na  Reserva  Biológica  Estadual  Mata  Paludosa,  e  analisar  a
composição de anfíbios da reserva com outras áreas inventariadas ao longo do gradiente
altitudinal na Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. Testamos a hipótese da existência de
diferentes composições de anfíbios ao longo de faixas de altitude na região que engloba
florestas  de  planície  (0  a  25  m),  florestas  de  encosta  (26  a  800  m)  e  planalto  das
araucárias (acima de 800 m). A REBIO Mata Paludosa está situada no município de Itati,
Rio Grande do Sul. Para o levantamento de anfíbios, 10 campanhas de cinco noites foram
realizadas entre novembro de 2015 e agosto de 2017. Foram amostrados corpos d água
nas duas faixas de altitude existentes na área (de 0 a 25 e de 26 a 300). Para verificar a
divergência das regiões em relação à composição de anfíbios, foi realizada a análise de
coordenadas principais (PCoA) utilizando dados de composição de anuros de 11 áreas
inventariadas na Mata Atlântica do Estado. Aplicou-se o teste de variância multivariada
(MANOVA)  para  testar  a  significância  (α=0,05)  dos  grupos  formados  na  PCoA.  As
analises foram  feitas no  software  Multiv  v  3.31b.  Foram  registradas  33  espécies  de
anfíbios  na  REBIO.  Destas,  quatro  estão  ameaçadas  de  extinção,  sendo  duas
criticamente  em  perigo.  Em  relação  à  composição  das  espécies,  a  PCoA indicou  a
formação de três grupos, relacionados as regiões da planície costeira, encosta e planalto
(Figura  1).  Pela  MANOVA,  foram encontradas diferenças significativas  entre  todos os
pares  (p<0,05),  corroborando  a  hipótese  da  existência  de  diferentes  composições  de
anuros  no  gradiente  altitudinal  da  Mata  Atlântica  do  Estado.  Os  dados  gerados  são
significativos  para  auxiliar  na  elaboração do  plano de  manejo  (em andamento)  desta
unidade de conservação, assim como na manutenção dos quatro táxons ameaçados que
ocorrem  na  área  de  planície  da  reserva.  Diferentes  fitofisionomias,  microclimas  e
ambientes observados no gradiente,  podem ser  considerados fatores importantes que
influenciam a estrutura da comunidade de anfíbios. A partir deste estudo, a REBIO Mata
Paludosa torna-se essencial para conservação da fauna de anfíbios no contexto regional,
pois além de abrigar a segunda maior riqueza de anfíbios na região, é a única unidade de
conservação do Rio Grande do Sul que abriga dois conjuntos de espécies de anfíbios ao
longo do gradiente altitudinal existente na área.
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FIGURA 1: Diagrama de ordenação gerado pela análise de coordenadas principais. Em
azul, estão as espécies de anfíbios. Os grupos formados (áreas inventariadas) são:

florestas de planície em laranja; planalto das araucárias em verde e florestas de encosta
em vermelho.
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