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Resumo 31

O que sabemos sobre os anfíbios e répteis das montanhas do Brasil? Estudo de
caso da Herpetofauna de altitude da Reserva Particular do Patrimônio Natural

Santuário do Caraça, Minas Gerais, Brasil
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Conhecidamente, o Brasil é um dos países com a maior biodiversidade de invertebrados e
vertebrados do mundo. Possui a maior diversidade de anfíbios, com aproximadamente
1.100 espécies, e está entre os países com a maior riqueza de répteis, com cerca de 800
táxons, entre espécies e subespécies. Estudos recentes demostram que o conhecimento
sobre  a  biodiversidade  está  em  parte  restrito  a  áreas  e  regiões  próximas  a  centros
urbanos, principalmente no sudeste e áreas com vias de acesso, o que facilita a logística
dos  trabalhos  de  campo.  Porém  o  que  se  deixa  de  encontrar  em  regiões  menos
estudadas, como a Floresta Amazônica e nos topos de serra do Brasil? O país possui
conjunto  complexo  de regiões de altitude,  como Serra  do Mar,  Serra da Mantiqueira,
Cadeia do Espinhaço, Serra da Canastra, Chapada dos Veadeiros, Maciço do Urucum,
Monte  Roraima  e  Serra  do  Imeri.  Em  Minas  Gerais,  no  extremo  sul  da  Cadeia  do
Espinhaço, região conhecida como Quadrilátero Ferrífero (devido suas jazidas minerais),
está localizada a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santuário do Caraça
(Figura 1), maior RPPN do país, com 10.187 hectares, a qual está inserida em uma área
de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Na RPPN estão localizados os
pontos mais altos  da Cadeia do Espinhaço,  os  Picos do Sol  (2.072 m)  e Inficionado
(2.062m). Os anfíbios e répteis da RPPN têm sido alvo de estudos ao longo dos anos,
porém as regiões acima dos 1.700 m careciam de estudos sistemáticos. Com coletas
sistemáticas entre Janeiro e Dezembro de 2016, essa lacuna de conhecimento altitudinal
começou a ser  desvendada.  Novos registros foram realizados para a RPPN, como a
ampliação  da distribuição de algumas espécies  (Physalaemus erythros,  Leptodactylus
camaquara e  Ptychophis flavovirgatus) e espécies novas ainda não descritas (Fritiziana
sp., Ischnocnema sp.1 (gr. lactea) e Ischnocnema sp.2 (gr. lactea)). O registro da serpente
Ptychophis flavovirgatus é o mais setentrional e de maior cota altitudinal (1.930 m) de sua
distribuição,  sendo  o  primeiro  para  a  Cadeia  do  Espinhaço.  Espécies  de  anfíbios  do
gênero Ischnocnema, do grupo lactea, são restritos a Mata Atlântica e possuem o limite
de sua distribuição nos pontos altos da Serra do Caraça, onde predominam os campos
rupestres, campos de altitude e matas nebulares. O registro de espécies de distribuição
restrita e espécies novas para a RPPN Santuário do Caraça reforçam a importância dessa
unidade de conservação para a preservação das espécies de anfíbios e répteis. A região
de  entorno  sofre  com  a  exploração  mineral  (principalmente  os  topos  de  serras),
monocultura, incêndios e expansão urbana, quadro este fortemente agravado nos últimos
anos após o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem da Samarco, em
Bento Rodrigues, município de Mariana - MG. As informações apesentadas são indícios
de  que  as  áreas  de  altitude  do  país,  mesmo  aquelas  bem amostradas,  carecem de
estudos sistemáticos de longo prazo, pois possuem potencial de novos registros, podendo
contribuir na elucidação de padrões biogeográficos poucos conhecidos.
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