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Se dessa Pampa que me fala a história 

Não me deixaram nem sequer matizes? 
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Se for preciso, eu volto a ser caudilho 
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Porque eu não quero deixar pro meu filho 

A Pampa pobre que herdei de meu pai” 
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Engenheiros do Hawaii 
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METACOMUNIDADE DE ANUROS DOS CAMPOS SULINOS, BRASIL: UMA 

ABORDAGEM EM MACROESCALA SOBRE PADRÕES NEUTROS E DE NICHO 

 

AUTORA: SAMANTA IOP 
ORIENTADORA: SONIA ZANINI CECHIN  

CO-ORIENTADOR: TIAGO GOMES DOS SANTOS 

Santa Maria, 27 de fevereiro de 2015 

 
A teoria de metacomunidades foi proposta como uma ferramenta teórica para auxiliar na distinção dos 

processos envolvidos na geração e manutenção dos padrões de distribuição da riqueza, abundância e 
composição das espécies no ambiente em diferentes escalas espaciais. Duas teorias principais têm sido 

utilizadas para avaliar como os processos interagem para organizar os padrões registrados na natureza: 

neutra e de nicho. A avaliação dos padrões em uma metacomunidade pode ser realizada de forma mais 
comumente utilizada, através de entidades taxonômicas, ou combinando atributos funcionais e as 

relações filogenéticas entre as espécies. A presente tese tem como objetivo avaliar quais são os 

processos e padrões que regem a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos. Para isso, 

utilizamos as abordagens teóricas das teorias neutra e de nicho, utilizando como variáveis resposta a 
riqueza, abundância e composição taxonômica, além dos atributos funcionais e das relações 

filogenéticas entre as espécies. O estudo foi desenvolvido nos Campos Sulinos, os quais estão 

incluídos nos biomas Pampa e Mata Atlântica. As coletas foram realizadas na primavera austral dos 
anos de 2011-2013. Os anuros adultos foram coletados pelo método de ‘busca em sítios de 

reprodução’, e os girinos utilizando um puçá de cabo longo com malha metálica de três mm
2
. Dados 

adicionais de riqueza foram registrados através de encontros ocasionais. Foram registradas 47 espécies 
de anuros, pertencentes a seis famílias. A riqueza, abundância e composição foram explicadas por 

descritores climáticos e da paisagem em nível local e regional. As tipologias campestres e regiões 

fisiográficas diferiram quanto à riqueza, abundância e composição da anurofauna. Já a estrutura da 

metacomunidade de anuros registrados nos corpos d’água foi explicada por descritores ambientais 
locais, da paisagem e pelos filtros espaciais. Assim, ambos, processos neutros (filtros espaciais: 17%) 

e baseados em nicho (descritores locais: 5%; paisagem: 4%) influenciaram a estrutura da 

metacomunidade; no entanto, os neutros foram dominantes. Tanto padrões de convergência e 
divergência relacionados ao filtro ambiental foram encontrados na metacomunidade. A proporção de 

remanescentes campestres não foi responsável pelo padrão filogenético registrado na 

metacomunidade. Encontramos sinal filogenético para o pool de espécies, mas não para a 

metacomunidade. O padrão registrado para a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos é 
complexo, dado que a metacomunidade respondeu tanto a processos neutros como de nicho. Os anuros 

só poderão dispersar no ambiente se a matriz campestre estiver conservada, pois as monoculturas 

(soja, silvicultura e rizicultura) podem se tornar barreiras para as espécies especialistas. Por isso deve-
se priorizar a conexão entre os remanescentes campestres, pois a conexão pode facilitar o fluxo gênico 

e evitar declínios populacionais em áreas já convertidas. Além disso, devido à dependência dos anuros 

as condições ambientais, devem ser priorizadas áreas campestres que apresentem condições para a 
formação de corpos d’água permanentes e temporários, assim banhados. Estas ações contribuirão para 

a conservação taxonômica, funcional e filogenética dos anuros dos Campos Sulinos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: escala espacial, convergência, divergência, filtro ambiental, filogenia, 

campos, Amphibia. 
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METACOMMUNITY OF ANURANS FROM CAMPOS SULINOS, BRAZIL: A 

MACROSCALE APPROACH ABOUT NEUTRAL AND NICHE PATTERNS 

 

AUTHOR: SAMANTA IOP 
SUPERVISOR: SONIA ZANINI CECHIN 

CO- SUPERVISOR: TIAGO GOMES DOS SANTOS 

Santa Maria, February 27, 2015 

 

The metacommunity theory was proposed as a theoretical tool which helps to distinguish the processes 

involved in the generation and maintenance of patterns in distribution, richness, abundance and 

species composition along the environment on different spatial scales (local, regional and among 

communities). Two main theories have been used to evaluate how processes interact to organize the 
patterns observed in nature: neutral and niche. The evaluation of the patterns in a metacommunity can 

be accomplished by using taxonomic entities or by combining functional attributes and the 

phylogenetic relationships among species. This thesis aimed to assess what are the processes and 
patterns governing the metacommunity of anurans of the ‘Campos Sulinos’. For this, we use the 

theoretical perspective of the neutral and niche theories, using species richness, abundance and 

taxonomic composition as answer variables, as well as the functional attributes and the phylogenetic 

relationships among species. The study was conducted in the ‘Campos Sulinos’, which are included 
within the Pampa and Atlantic Forest biomes. Samples were collected in the austral spring of the years 

2011-2013. Adult frogs were collected by the method of ‘survey at breeding sites’, and the tadpoles by 

using a long-handled dip net with metal mesh of three mm². Additional data of species richness were 
obtained through occasional encounters. We recorded 47 species of frogs, belonging to six families. 

The richness, abundance and taxonomic composition were explained by climatic and landscape 

variables in local and regional scales. The grassland typologies and physiographic regions differed in 
richness, abundance and species composition. The structure of anuran metacommunity registered in 

water bodies was explained by local environmental descriptors by landscape descriptors and by spatial 

filters. Thus, both neutral (spatial filters: 17%) and niche-based processes (local descriptors: 5%; 

landscape descriptors: 4%) affected the metacommunity structure; however, neutral processes were 
dominant. Both patterns of convergence and divergence related to environmental filter were found in 

the metacommunity. The proportion of remaining grassland was not responsible for the phylogenetic 

pattern recorded in the metacommunity. We found phylogenetic signal in the species pool level, but 
not for the metacommunity. The pattern registered for the metacommunity of frogs of ‘Campos 

Sulinos’ is complex, given that the metacommunity responded to both neutral and niche-based 

processes. Anurans can only disperse in the environment if the grassland matrix is conserved, since 
monocultures (soy, rice and afforestation) can become barriers to specialist species. Therefore, priority 

should be given to the connection between grassland remnants, because the connection can facilitate 

gene flow and prevent population declines in areas already converted. In addition, due to the 

dependence of frogs to environmental conditions, should be prioritized the conservation of grassland 
areas with conditions for the formation of permanent and temporary water bodies. These actions will 

contribute to the conservation of the taxonomic, functional and phylogenetic patterns of the 

metacommunity of frogs from the ‘Campos Sulinos’. 

 

KEYWORDS: spatial scale, convergence, divergence, environmental filter, phylogeny, grasslands, 

Amphibia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ecologia de comunidades  

 

 Comunidade biológica é um conjunto de populações de espécies que ocorrem em um 

dado local e momento. A ecologia de comunidades procura entender quais são os processos 

envolvidos na geração e manutenção dos padrões de distribuição da riqueza, abundância e 

composição taxonômica na natureza. De acordo com Vellend (2010) a ecologia de 

comunidades é considerada desorganizada, pois os processos que geraram os padrões podem 

ser estudados por diferentes abordagens como, por exemplo, o efeito das interações entre as 

espécies através da competição, predação e mutualismo. Podemos ainda, adicionar ao estudo a 

influência da heterogeneidade espacial, temporal, estocasticidade, migração, respostas 

funcionais aos predadores etc., fazendo com que os modelos teóricos fiquem ainda mais 

complexos, dificultando assim, a interpretação dos padrões. São quatro os processos que 

geram os padrões na biodiversidade: seleção, deriva, especiação e dispersão. A seleção 

representa diferenças de aptidão determinísticas entre as espécies, à deriva representa 

mudanças estocásticas na abundância das espécies, especiação gera novas espécies, e a 

dispersão é o movimento dos organismos ao longo do espaço. Dessa forma, para que os 

modelos teóricos e conceituais em ecologia de comunidades sejam fáceis de serem 

compreendidos, os estudos em ecologia de comunidades devem focar na investigação dos 

padrões sobre a perspectiva desses quatro processos (VELLEND, 2010).  

Duas teorias principais têm sido utilizadas para avaliar como os processos interagem 

para organizar os padrões registrados na natureza: a teoria neutra e a teoria de nicho. A teoria 

neutra prediz que todos os indivíduos são ecologicamente equivalentes e têm a mesma 

probabilidade de reproduzir, morrer, especiar e de colonizar novos habitats. Assim, possíveis 

diferenças na composição das comunidades são geradas por flutuações demográficas 

estocásticas, sendo as características ambientais pouco importantes (CHESSON, 2000; 

HUBBELL, 2001). Consequentemente, a distribuição de espécies no ambiente será aleatória, 

mas autocorrelacionada espacialmente, devido à limitação de dispersão de algumas espécies 

(LEIBOLD et al., 2004). Por outro lado, a teoria baseada em nicho propõe que a distribuição 

espacial das espécies é impulsionada pela capacidade que os organismos têm de colonizar 

determinados habitats ao longo de gradientes ambientais. Dessa forma, as espécies teriam 

capacidade de colonizar habitats que apresentem os requisitos ambientais essenciais para a 
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sobrevivência e que maximizem sua aptidão (LEIBOLD, 1995; CHESSON, 2000; CHASE; 

LEIBOLD, 2003). De fato, os estudos têm comprovado que tanto processos neutros como 

aqueles baseados em nicho podem influenciar a estrutura de uma comunidade (COTTENIE, 

2005; LOGUE et al., 2011). Na prática, a avaliação desses processos não é tão simples, pois 

os padrões derivados destes são dependentes da escala espacial estudada: global, regional e/ou 

local (Figura 1) (VELLEND, 2010). Portanto, a teoria de metacomunidades, na qual uma 

comunidade local está ligada pela dispersão de várias espécies potencialmente interagindo 

entre si (WILSON, 1992; LEIBOLD et al., 2004), foi proposta como uma ferramenta teórica 

que auxilia na distinção desses processos em diferentes escalas espaciais. Além disso, 

ferramentas estatísticas foram desenvolvidas para testar essas hipóteses teóricas, como a 

Análise de Redundância (RDA) e a partição de variância (LEGENDRE; LEGENDRE, 2012). 

 

 

 

Figura 1. Esquema representando os processos de seleção, deriva, especiação e dispersão que interagem para 

determinar os padrões ecológicos ao logo de diferentes escalas espaciais. Devido à dispersão dos indivíduos 

entre as diferentes escalas, o conjunto das comunidades é chamado de metacomunidade. Figura adaptada de 

Vellend (2010). 

 

A avaliação dos padrões em uma metacomunidade pode ser realizada de forma 

clássica, utilizando entidades taxonômicas (e.g., espécies), ou combinando atributos 

funcionais e as relações filogenéticas das espécies (PILLAR et al., 2009; PILLAR; DUARTE, 
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2010). Atributos funcionais são características de um indivíduo que afetam sua aptidão, sejam 

elas físicas (e.g., em girinos: largura relativa do disco oral, altura relativa da musculatura da 

cauda), bioquímicas (e.g., via fotossintética das plantas), comportamentais (e.g., estratégias de 

forrageamento em morcegos: atacar, pairar, recolher) e temporais ou fenológicas (e.g., tempo 

de floração) (STRAUS et al., 2010; CADOTTE et al., 2011; CISNEROS et al., 2014). Já as 

relações filogenéticas podem ser determinadas, por exemplo, pela medição do comprimento 

ou idades dos ramos de uma árvore filogenética (MAGURRAN; MCGILL, 2011). Portanto, 

uma comunidade é formada por um conjunto de espécies que respondem de diferentes formas 

às condições ambientais, sendo que os atributos fenotípicos registrados nas espécies são um 

resultado simultâneo de suas respostas ecológicas ao ambiente e sua história evolutiva 

(PILLAR; DUARTE, 2010). 

Os fatores ambientais (filtros), relacionados à teoria de nicho, afetam a estrutura 

funcional das comunidades, limitando o estabelecimento das espécies de acordo com seus 

atributos funcionais. Estes filtros ambientais organizam as comunidades de forma que sejam 

constituídas por espécies com atributos semelhantes, resultando em convergência de atributos 

(KEDDY, 1992) ou por um processo de limitação de similaridade (MACARTHUR; LEVINS, 

1967). Por outro lado, espécies que apresentam requerimentos ecológicos similares tendem a 

se excluir mutuamente, resultando na coexistência de espécies funcionalmente distintas 

(DIAMOND, 1975). Esta limitação de similaridade de espécies co-ocorrentes gera um padrão 

de divergência nos atributos (KEDDY, 1992). No entanto, a estrutura filogenética das 

comunidades também pode sofrer influência dos filtros ambientais. A atração filogenética, 

i.e., a distribuição agrupada de táxons aparentados, indica que no pool de espécies da 

comunidade o uso de habitat é uma característica conservada, e que a atração fenotípica é 

dominante sobre a repulsão. Nesse caso, o filtro ambiental é a força dominante na organização 

da comunidade. A dispersão filogenética (repulsão) ocorre quando espécies aparentadas e que 

possuam nicho semelhante são excluídas localmente, de forma que não há sobreposição de 

nicho entre as espécies que co-ocorrem. Nesse caso, as interações bióticas, e.g. competição, 

são dominantes na estrutura da comunidade. A dispersão filogenética também pode ser gerada 

quando táxons pouco aparentados convergiram em um nicho semelhante e são 

fenotipicamente atraídos pelo filtro ambiental. Outro cenário possível são comunidades 

filogeneticamente aleatórias, geradas por repulsão fenotípica de características convergentes 

(Figura 2) (WEBB et al., 2002).  
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Figura 2. Esquema representando os padrões funcionais e filogenéticos gerados pelo filtro ambiental. Filogenia: 

pool de espécies representado através da filogenia; Círculos coloridos representam espécies com dois atributos 

distintos, cor e tamanho; Comunidade A: filtro ambiental seleciona espécies que tendem a ser mais semelhantes 

nos seus requerimentos ecológicos, produzindo convergência de atributos (subdispersão) e, além disso, as 

espécies são aparentadas, produzindo atração filogenética; Comunidade B: a coexistência de espécies pode ser 

restringida pelas suas semelhanças nos atributos, produzindo divergência de atributos (superdispersão) e, além 
disso, espécies aparentadas e que possuam nicho semelhante são excluídas localmente, gerando dispersão 

filogenética (repulsão). Comunidade C: o filtro ambiental pode produzir um padrão de composição de espécies 

com diferentes combinações de atributos, gerando ambas as tendências de convergência e divergência. Adaptado 

das aulas de V. D. P. Pillar, disponível em: http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br/arquivos/Disciplinas/ 

AnaliseFuncionalFilogenetica/. 

 

Independentemente dos filtros ambientais, as espécies da comunidade podem 

apresentar um forte sinal filogenético, i.e., tendência das espécies filogeneticamente próximas 

apresentarem características fenotípicas similares (BLOMBERG; GARLAND, 2002). Avaliar 

o sinal filogenético possibilita estimar quanto da variação de um atributo está relacionada a 

similaridades filogenéticas, além de auxiliar a entender o quanto ele é conservado ao longo da 

história evolutiva. O sinal filogenético pode ser avaliado tanto para o pool de espécies, quanto 

para a covariação entre a filogenia e os valores dos atributos (BLOMBERG; GARLAND, 

2002), bem como em nível de metacomunidade (PILLAR; DUARTE, 2010). 
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Anuros como modelos para aplicação de teorias ecológicas 

 

Os anuros são um bom modelo para testar teorias ecológicas, pois habitam muitos 

corpos d’água lênticos (e.g., poças) que têm seus limites facilmente reconhecíveis e podem 

ser comparados a ilhas isoladas, por isso, as teorias ecológicas têm sido historicamente 

estudadas nesses ambientes (CHASE; LEIBOLD, 2003). Os anuros apresentam também uma 

organização complexa das comunidades devido ao seu modo de vida, com ciclo bifásico 

(adultos habitam ambientes terrestres e os girinos se desenvolvem em habitats aquáticos) e a 

baixa capacidade de dispersão de muitas espécies, que os torna dependentes dos corpos 

d’água para reprodução e da matriz que circunda os ambientes reprodutivos (SMITH; 

GREEN, 2005; WELLS, 2007). Nesse sentido, a teoria de nicho prediz que descritores 

ambientais tem influência na estrutura das comunidades, de maneira que tanto os descritores 

ambientais locais dos corpos d’água e da paisagem influenciam a fase adulta (terrícola) e a 

fase aquática (girinos) dos anuros. De fato, descritores locais como hidroperíodo, pH, 

estrutura da vegetação e da paisagem, como conservação e conectividade da paisagem que 

circunda os corpos d’água são apontados como preditores da riqueza, abundância e 

composição de comunidades de anuros em diferentes partes do mundo (BUSKIRK, 2005; 

WERNER et al., 2007; GÓMEZ-RODRÍGUEZ et al., 2009; PRADO; ROSSA-FERES, 

2014).  

Em escala regional a atividade reprodutiva dos anuros é dependente das condições 

climáticas como a temperatura, precipitação e fotoperíodo, fatores relacionados com 

condições fisiológicas das espécies e com a disponibilidade de ambientes reprodutivos 

(WELLS, 2007; BOTH et al., 2008; CANAVERO et al., 2009; CANAVERO; ARIM, 2009). 

Assim, em regiões tropicais que apresentam sazonalidade na precipitação, a atividade 

reprodutiva da maioria das espécies de anuros é concentrada na estação chuvosa (setembro a 

março no hemisfério sul) (KOPP; ETEROVICK, 2006; SANTOS et al., 2007). Já em regiões 

de clima subtropical, onde a precipitação é constante ao longo do ano, mas a temperatura 

varia entre as quatro estações, a atividade reprodutiva da maioria das espécies de anuros se 

concentra nos meses mais quentes e que apresentam maior fotoperíodo (setembro a março no 

hemisfério sul) (BOTH et al., 2008; CANAVERO et al., 2009; CANAVERO; ARIM, 2009). 

Ainda, a altitude, temperatura e precipitação também exercem influência sobre as 

especializações reprodutivas, estando relacionadas à diversidade de modos reprodutivos nas 

comunidades (VASCONCELOS et al., 2010). Portanto, regiões com elevada precipitação ao 

longo do ano apresentam comunidades com maior diversidade de modos reprodutivos, 
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enquanto que em regiões com baixa precipitação e climas sazonais são registrados modos 

reprodutivos especializados em evitar a dessecação dos ovos e larvas (SILVA et al., 2012). 

Segundo a teoria neutra, diferenças ecológicas entre as condições ambientais são 

irrelevantes para os padrões de diversidade (HUBBEL, 2001). No entanto, estudos recentes 

com anuros têm comprovado que grupos distintos de espécies de uma comunidade respondem 

tanto a processos neutros quanto de nicho. A importância de cada processo está relacionada ao 

grupo de espécies avaliado, estação do ano e com a fitofisionomia estudada. De fato, tem se 

observado que comunidades de animais endotérmicos são estruturadas por processos baseados 

em nicho, enquanto que entre animais ectotérmicos (peixes, anfíbios, répteis e a maioria de 

invertebrados, exceto formigas) não há indícios de que as comunidades sejam estruturadas, de 

modo que processos neutros são os dominantes (Gotelli and McCabe 2002). No entanto, a 

aleatoriedade encontrada em comunidades de ectotérmicos pode ser uma consequência da 

concentração de grupos heterogêneos. De fato, Both et al. (2011) registraram que a 

estruturação das comunidades dependem de como grupos heterogêneos de espécies serão 

avaliados, i.e., utilizando análises com todas as espécies da comunidade ou de grupos de 

espécies, como guildas. Além disso, para os anuros, a estação do ano também tem influência 

sobre a estruturação da comunidade (BOTH, et al. 2011). A fitofisionomia estudada também 

exerce influência nos padrões de estruturação da comunidade de anuros. Por exemplo, 

ambientes florestais apresentam condições que facilitam a dispersão dos anuros (e.g. umidade, 

temperatura, luminosidade) quando comparados a ambientes abertos (Rothermel and 

Semlitsch 2002). De modo geral, em comunidades de anuros florestais têm se evidenciado um 

maior efeito dos processos baseados em nicho como estruturadores das comunidades (Iop et 

al. 2012; Santos et al. 2012; Provete et al. 2014; Prado and Rossa-Feres 2014).  

 

Os Campos 

 

No século XVIII praticamente metade da biosfera terrestre era selvagem, 45% era 

seminatural e habitada por humanos que faziam pouco uso das terras para a agricultura. O 

oposto ocorre no século XXI, onde apenas 20% da biosfera terrestre é seminatural e a maior 

parte foi convertida principalmente para a agricultura (ELLIS et al., 2010). Atualmente, as 

Florestas, Savanas e Campos (‘grasslands’) são os biomas mais convertidos para a agricultura 

e pastagens (ELLIS et al., 2010). Dentre estes, os Campos constituem os maiores 

ecossistemas terrestres do mundo e se distribuem por 52,5 milhões de quilômetros quadrados, 

sendo encontrados no interior de todos os continentes, exceto na Groelândia e no continente 
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Antártico (WRI, 2000). As áreas campestres são divididas em campos temperados e tropicais 

como, e.g. os campos temperados das pradarias na América do Norte, o Pampa na América do 

Sul e a estepe na Europa e na Ásia. Entre os campos tropicais estão às savanas da África do 

Sul, Ásia e Austrália, parte da América do Sul e América Central e, ainda, o cerrado na 

América do Sul (ALLABY, 2006). Na porção austral da América do Sul, os campos se 

estendem pelo sul do Brasil, Uruguai e Argentina e se estabelecem sob o clima temperado 

úmido, onde as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano (FONSECA et al., 2013). 

No sul do Brasil, os campos estão incluídos em dois biomas: Pampa, na porção sul e 

oeste do Rio Grande do Sul, e Mata Atlântica, nas partes mais altas do planalto norte do Rio 

Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Os Campos Sulinos são caracterizados por 

uma paisagem composta predominantemente por gramíneas, contudo algumas regiões são 

mais bem definidas como um mosaico de campo e arbustos esparsos ou manchas isoladas 

naturais de floresta (estacional ou ombrófila) (PILLAR et al., 2012; LUZA et al., 2014). Essas 

formações campestres são consideradas relictos de um clima seco e frio do Quaternário 

Tardio (42.000–10.000 anos antes do presente) (MARCHIORI, 2004; OVERBECK et al., 

2007), portanto são mais antigos do que a expansão natural das formações florestais no sul do 

Brasil (BEHLING et al., 2005, 2009; OVERBECK et al., 2007). Por isso, a vegetação típica 

de campo é considerada como pioneira e persiste a milhares de anos (BOND; PARR, 2010), e 

abriga uma alta diversidade de espécies endêmicas da flora e de fauna (BENCKE, 2009; 

BOLDRINI, 2009; SANTOS et al., 2014).  

Historicamente, os Campos Sulinos têm sido utilizados para a pecuária extensiva, 

que é considerada uma das atividades antropogênicas menos impactantes, desde que seja bem 

manejada, uma vez que a manutenção da vegetação campestre depende de distúrbios, como a 

pressão de pastoreio e fogo exercida desde épocas remotas (PILLAR; VÉLEZ, 2010). 

Entretanto, durante as últimas décadas tem se observado mudanças na matriz produtiva dos 

campos, impulsionada por incentivos políticos, que resultam na rápida substituição da criação 

do gado por atividades agrícolas, especialmente centradas no plantio de soja, na silvicultura e 

rizicultura (PILLAR et al., 2009; VELDMAN et al., 2015). No estado do Rio Grande do Sul, 

por exemplo, somente no período de 2002 a 2008 a área de silvicultura aumentou em 30%, 

sendo a maior parte sobre áreas campestres (BENCKE, 2009; GAUTREAU; VÉLEZ, 2011), 

e em 2014 a área destinada a esse setor já atingiu 738 mil ha (SEAPA/RS, 2014). O mesmo 

ocorre com a expansão da soja, a qual nos últimos três anos apresentou aumento em área de 

quase 20% (aproximadamente 400 mil ha), principalmente na metade sul do estado, 

predominantemente campestre. Com relação à rizicultura, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
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e Paraná atualmente produzem 60% do arroz do Brasil, totalizando 6,5 milhões ha cultivados 

e a maior área de produção está no Rio Grande do Sul (aproximadamente 1.076.472 ha), 

principalmente nas várzeas das terras baixas (EMBRAPA, 2005; SEAPA/RS, 2014).  

 

Anfíbios dos Campos Sulinos 

 

Nos Campos Sulinos, são registradas 86 espécies de anfíbios (83 sapos e três cecílias) 

(CRIVELLARI et al., 2014; SANTOS et al., 2014), o que corresponde aproximadamente a 

9% das espécies brasileiras. Quando comparado com outros ecossistemas abertos tropicais, os 

Campos Sulinos detém menor riqueza de anfíbios que o Cerrado (141 espécies sensu 

BASTOS, 2007), mas maior riqueza que a registrada para a Caatinga (51 espécies sensu 

RODRIGUES, 2003) e o Pantanal (44 espécies sensu STRÜSSMANN et al., 2007). A grande 

riqueza de anfíbios registrada pode ser resultado das diferentes paisagens presentes nos 

campos, representadas, por exemplo, nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, por 10 

tipologias campestres que diferem em altitude, declividade, solo, vegetação e uso da terra 

(HASENACK et al., 2010). Além disso, os campos estão em contato com o bioma Mata 

Atlântica, que é considerado um dos centros de alta diversificação de anfíbios (HADDAD et 

al., 2008) e que concentra a maior diversidade (27) de modos reprodutivos entre os sapos 

(HADDAD; PRADO, 2005).  

A maioria das espécies de anfíbios presentes nos Campos Sulinos é endêmica de 

ecossistemas campestres (37%; e.g. Melanophryniscus cambaraensis, Phyllomedusa iheringii 

e Scinax uruguayus). As espécies de ampla distribuição geográfica, isto é, que também 

ocorrem em outros biomas, representam 36% (e.g. Dendropsophus minutus, Leptodactylus 

latrans e Physalaemus cuvieri). As espécies tipicamente florestais da Mata Atlântica, mas que 

ocasionalmente utilizam áreas campestres para reprodução representam 21% da riqueza (e.g. 

Dendropsophus microps, Phyllomedusa distincta e Aplastodiscus perviridis). Espécies com 

ampla distribuição geográfica nos biomas da Mata Atlântica e Pampa representaram 4% (e.g. 

Limnomedusa macroglossa, Melanophyniscus devincenzii e Scinax aromothyella), e espécies 

com distribuição Chaco-Pampeana totalizam 2% da riqueza compilada (e.g. Leptodactylus 

latinasus e Physalaemus riograndensis) (SANTOS et al., 2014).  

Pelo menos 7,1% das espécies de anfíbios dos Campos Sulinos são atualmente 

enquadradas em alguma categoria de ameaça global e 3,6% em escala nacional (SANTOS et 

al., 2014). As listas estaduais de espécies ameaçadas apontam nove espécies em algum grau 

de perigo: Limnomedusa macroglossa está em perigo em Santa Catarina e criticamente em 
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perigo no Paraná, Melanophryniscus cambaraensis está vulnerável no Rio Grande do Sul, M. 

dorsalis está em perigo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, M. montevidensis está em 

perigo no Rio Grande do Sul, Phyllomedusa distincta e P. tetraploidea estão em perigo no 

Rio Grande do Sul, Scinax rizibilis, Leptodactylus labyrinthicus e Ceratophrys ornata estão 

criticamente em perigo no Rio Grande do Sul e Leptodactylus furnarius está quase ameaçado 

no Rio Grande do Sul (SEGALLA; LANGONE, 2004; DECRETO, 2014; CONSEMA, 

2011).  

As principais ameaças aos anfíbios dos Campos Sulinos são a perda e fragmentação de 

habitat (GARCIA; VINCIPROVA, 2003). Hoje restam apenas 50% da cobertura original do 

bioma Pampa (HASENACK et al., 2007), que foi convertido principalmente para o cultivo de 

monoculturas como, da soja, silvicultura, rizicultura, bem como pela introdução do capim-

annoni. Alguns sistemas ecológicos, como os campos de barba-de-bode, foram praticamente 

destruídos pelo homem (OVERBECK et al., 2007). Tamanha conversão de habitat se traduz 

em impactos negativos sobre os anfíbios dos Campos Sulinos registrados em vários estudos 

(MACHADO; MALTCHIK, 2010; MACHADO et al., 2012; ALVES, 2014). As mudanças 

climáticas também são uma ameaça global aos anfíbios (DUARTE et al., 2012), já que 

somente nos Campos Sulinos cinco espécies do gênero Melanophryniscus podem perder sua 

área de distribuição potencial até o ano 2080 em função das alterações climáticas projetadas 

devido ao aquecimento global (ZANK et al., 2014). Outra ameaça aos anfíbios nativos é a 

introdução da rã-touro (Lithobates catesbeianus), espécie originária dos Estados Unidos, que 

compete por recursos com as espécies nativas, principalmente no nicho acústico (BOTH; 

GRANT, 2012), além de predar espécies nativas (BOELTER et al., 2012). Devido à alta 

riqueza de anfíbios tipicamente campestres, às crescentes ameaças ao futuro dos campos e à 

baixa extensão de terras efetivamente protegidas em Unidades de Conservação (MMA, 2000), 

é urgente a soma de esforços para embasar políticas públicas e programas voltados à 

conservação dos anfíbios dos Campos Sulinos. 

 Pesquisas com anfíbios, principalmente com anuros, vêm crescendo nas últimas 

décadas nos Campos Sulinos, principalmente relacionados a inventários (i.e. listas de espécies 

locais), ampliações de ocorrências e descrições de novas espécies. Santos et al. (2014) 

verificaram que a maioria das publicações científicas referentes ao inventário de espécies nos 

Campos Sulinos estão concentradas no Rio Grande do Sul (18) e Paraná (03), enquanto 

nenhum estudo desse tipo foi encontrado para Santa Catarina. Apesar do maior número de 

publicações, o Rio Grande do Sul, ainda carece de inventários em algumas áreas campestres, 

principalmente nos campos da Mata Atlântica e na região oeste do bioma Pampa. Por outro 
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lado, nas últimas décadas tem aumentado o número de inventários de anfíbios em áreas 

florestais (Florestas Estacionais, Ombrófila Mista e Densa) no Paraná (MACHADO et al., 

1999; BERNARDE; MACHADO, 2000; MACHADO; BERNARDE, 2002; CONTE; 

MACHADO, 2005; CONTE; ROSSA-FERES, 2006, 2007; ARMSTRONG; CONTE, 2010) 

e em Santa Catarina (e.g. HARTMANN et al., 2008; LUCAS; FORTES, 2008; LUCAS; 

MAROCCO, 2011; BASTIANI; LUCAS, 2013).  

Pesquisas que apresentem testes de hipóteses sobre as teorias ecológicas responsáveis 

pelos padrões nas comunidades de anuros dos Campos Sulinos são mais raras. No entanto, 

sabe-se que a composição de comunidades de girinos em corpos d’água localizados nos 

campos da Mata Atlântica é explicada pela condutividade, diversidade de predadores, 

cobertura de vegetação no espelho d’água e profundidade (BOTH et al., 2008). Já a riqueza e 

composição de guildas de girinos em poças localizadas nos campos do bioma Pampa estão 

relacionadas à profundidade média e permanência do corpo d’água e à abundância de 

predadores (BOTH et al., 2011). Para a composição taxonômica registrada em áreas úmidas 

do bioma, a área do ambiente úmido, as macrófitas emergentes, os meses de seca e a riqueza 

de macroinvertebrados estão relacionados aos anuros adultos, enquanto a composição 

taxonômica dos girinos está relacionada à área do ambiente, às macrófitas emergentes e 

flutuantes, aos meses de seca e à cobertura de vegetação (MOREIRA et al., 2010). Esses 

resultados indicam que as comunidades de anuros em diferentes fases da vida e em ambientes 

distintos, respondem de forma distintas aos descritores ambientais locais, o que demonstra a 

importância da avaliação dos descritores ambientais nessa escala.  

Por isso, o esforço em levantamentos de anfíbios deve se concentrar nos campos da 

Mata Atlântica e na região oeste do Pampa (SANTOS et al., 2014), priorizando estudos que 

testem os processos que geram os padrões ecológicos registrados nas comunidades de anfíbios 

dos Campos Sulinos. Além disso, para se estabelecer programas eficientes de conservação da 

biodiversidade é necessário ter um conhecimento concreto e amplo sobre como os processos 

geram os padrões da biodiversidade e de como eles podem ser mantidos. Nesse sentido, a 

proposta do presente estudo é obter um conhecimento abrangente sobre a diversidade de 

anfíbios anuros dos campos sulinos do Rio Grande do Sul, avaliando padrões taxonômicos, 

funcionais e filogenéticos em diferentes escalas espaciais.  
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Apresentação 

 

A presente Tese está estruturada de acordo com as normas da ‘Estrutura e 

apresentação de monografias, dissertações e teses: MDT’, da Universidade Federal de Santa 

Maria (MDT, 2012) e está vinculada ao projeto ‘Biodiversidade dos campos e dos ecótonos 

campo-floresta no sul do Brasil: bases ecológicas para sua conservação e uso sustentável’ 

(CNPq/FAPERGS nº563271/2010-8), o qual visa construir com uma base de dados robusta 

acerca da diversidade de anfíbios anuros em áreas campestres do sul do Brasil. Portanto a 

presente Tese está dividida em quatro capítulos, a saber: 

 

Capítulo I. Padrões de riqueza e abundância dos anfíbios anuros dos Campos Sulinos, 

Brasil.  

Neste capítulo avaliamos a influência, em ampla escala espacial, de variáveis da paisagem e 

do clima sobre a riqueza, abundância e composição taxonômica de anuros dos Campos 

Sulinos do sul do Brasil. Assim, buscamos responder as seguintes perguntas: 1) quais os 

descritores da paisagem em nível local e regional são melhores preditores dos padrões de 

riqueza, abundância e composição de comunidades de anuros? 2) quais os descritores 

climáticos influenciam a riqueza, abundância e composição das comunidades de anuros? 3) 

áreas campestres menos fragmentadas apresentam maior riqueza e abundância ou composição 

distinta de comunidades de anuros? 4) tipologias e regiões fisiográficas campestres naturais 

diferem quanto à riqueza, abundância ou composição das comunidades? 5) áreas ecotonais e 

não ecotonais apresentam diferenças quanto à riqueza, abundância ou composição de 

comunidades de anuros? Esse capítulo foi formatado segundo as normas da revista 

Conservation Biology. 

 

Capítulo II. Padrões ecológicos em macroescala: processos neutros e baseados em nicho 

influenciam a estrutura de metacomunidades de anuros dos Campos Sulinos, Brasil. 

Neste capítulo avaliamos em ampla escala espacial a influência dos processos neutros e 

baseados em nicho sobre a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos do sul do Brasil, e 

verificamos a importância relativa dos descritores ambientais e espaciais sobre a estrutura da 

metacomunidade. As questões que nortearam esse capítulo foram: 1) processos neutros têm 

maior influencia sobre a estrutura da metacomunidade do que processos baseados em nicho? 

2) Quais descritores ambientais locais e da paisagem melhor explicam a estrutura da 

metacomunidade? 3) Qual é a importância relativa do componente ambiental, espacial e da 
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interação entre estes na estruturação da metacomunidade? Esse capítulo foi formatado 

segundo as normas da revista Austral Ecology. 

 

Capítulo III. Padrões funcionais e filogenéticos de anuros dos Campos Sulinos, Brasil: uma 

análise em macroescala.  

Neste capítulo investigamos a metacomunidade de anfíbios anuros dos Campos Sulinos do 

extremo sul do Brasil, buscando responder as seguintes questões: 1) 1) o filtro ambiental 

(porcentagem de remanescentes campestres) gera padrões convergentes e divergentes nos 

atributos funcionais? 2) a diversidade funcional é maior em áreas com maior porcentagem de 

remanescentes campestres? 3) a estrutura filogenética de anuros responde ao filtro ambiental? 

4) quais atributos apresentam sinal filogenético em nível de pool de espécies e destes, quais 

são responsáveis por padrões de convergência e divergência ao nível de metacomunidade? 

de? Esse capítulo foi formatado segundo as normas da revista Functional Ecology. 

 

Capítulo IV. Biodiversidade de anfíbios dos Campos Sulinos.  

Este capítulo tem como objetivo a divulgação científica da biodiversidade dos Campos 

Sulinos em uma linguagem voltada ao público leigo e será publicado no livro do projeto 

Sisbiota, intitulado ‘O valor dos Campos Sulinos’, com previsão de lançamento para maio de 

2015. O livro terá como público alvo os tomadores de decisão e público leigo em geral e será 

distribuído gratuitamente. Esse capítulo está formatado segundo as normas da MDT. 
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RESUMO 

A busca por entender quais são os mecanismos que geram a riqueza e abundância das espécies 

na natureza tem sido um dos temas centrais em ecologia de comunidades, e os padrões 

encontrados são atribuídos tanto a processos históricos como a fatores ecológicos. Pouco se 

conhece sobre os descritores que geram os padrões de riqueza e abundância e composição 

taxonômica de anuros em ampla escala espacial em ambientes campestres. Portanto, 

objetivamos avaliar a influência em macroescala de variáveis da paisagem (cobertura e uso da 

terra) e clima sobre a riqueza, abundância e composição taxonômica de anuros dos Campos 

Sulinos do sul do Brasil. Além disso, investigamos se há diferença na riqueza, abundância e 

composição entre as tipologias campestres, regiões fisiográficas, quantidade de remanescentes 

campestres na paisagem e da presença de ecótonos campo-floresta na paisagem. Foram 

registradas 45 espécies de anuros, pertencentes a seis famílias. A riqueza de anuros apresentou 

relação com as variáveis climáticas isotermalidade e precipitação do mês mais seco. A 

abundância de anuros adultos teve relação com a área total alagada em nível local. A 

abundância de girinos foi explicada pela altitude e precipitação do mês mais seco, localmente 

pela rizicultura e regionalmente por área total de campo. Os descritores climáticos que 

apresentaram maior correlação com a composição taxonômica foram: altitude, temperatura 

máxima do ar no mês mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, temperatura média 

anual e as variáveis locais, rizicultura e solo arenoso. Foram registradas diferenças 

significativas na riqueza de espécies entre as tipologias campestres, e na composição 

taxonômica da anurofauna houve diferença entre as tipologias campestres e regiões 

fisiográficas. Houve interação significativa das tipologias campestres com a fragmentação, 

bem como das tipologias com as regiões fisiográficas. Com isso, concluímos que para a 

conservação da anurofauna dos Campos Sulinos, altamente sensível às alterações ambientais 

da paisagem em escala local e regional e que apresenta baixa capacidade de dispersão, é 

necessário que a matriz campestre original seja mantida. Dessa forma, a homogeneidade 

historicamente atribuída aos campos por leigos na prática não é corroborada. Por fim, 
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concluímos que para assegurar a conservação da anurofauna nos Campos Sulinos é necessário 

assegurar a conservação de paisagens com grande proporção de remanescentes campestres, 

nas diferentes tipologias campestres avaliadas, seja com a implantação de uma rede de 

unidades de conservação ou por incentivo a atividades econômicas sustentáveis que 

possibilitem a manutenção dos campos nativos nas propriedades rurais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amphibia, reprodutores de poças, variáveis da paisagem, seleção de 

modelos, macroescala, conservação. 

 

 

ABSTRACT 

Understand the mechanisms that generate richness and abundance of species in nature have 

been a central theme in community ecology, and the patterns found are assigned both to 

historical processes and ecological factors. However, little is known about the descriptors 

which generate patterns of species richness, abundance, and taxonomic composition of 

anurans in a large spatial scale at the grasslands. Therefore, we aimed to evaluate the 

influence of macroscale landscape variables (cover and land use) and climate on the richness, 

abundance and composition of frogs of ‘Campos Sulinos’ in southern Brazil. Besides, we 

check for differences in the richness, abundance and composition between the grassland 

typologies, physiographic regions, amount grassland remaining, the landscape and the 

presence of grassland-forest ecotones in the landscape. We recorded 45 species of frogs, 

belonging to six families. The richness of species was related solely by the climate variables 

isotermality and driest month of rainfall. The abundance of adult frogs was related only by the 

total area flooded at the local level. The abundance of tadpoles was related by the altitude and 

rainfall of the driest month, locally by rice cultivation, and regionally by the total area with 

natural grasslands. Climate descriptors that had the highest correlation with the taxonomic 

composition were: altitude, maximum air temperature in the warmest month, minimum 

temperature of the coldest month, annual mean temperature, and the local variables rice 

culture and sandy soil. Significant differences were recorded in species richness among 

grassland typologies, and regarding the taxonomic composition there were differences among 

grassland typologies and physiographic regions. There were significante interations of 

grassland typologies with fragmentation, as well as interactions of typologies with 

physiographic regions. Thus, we conclude that for the conservation of anurofauna of ‘Campos 

Sulinos’, which is highly sensitive to environmental changes of the landscape in local and 

regional level and that has low dispersion capacity, it is necessary the maintenance of the 

original grassland matrix. Thus, the homogeneity historically attributed to the grassland by lay 

people is not corroborated in practice. Finally, we conclude that that to ensure the 

conservation of anurofauna in ‘Campos Sulinos’ is necessary to ensure the conservation of 

landscapes with high proportion of grassland remaining, four different trap grassland 

typologies, is with the implementation of a network of protected areas or by encouraging 

sustainable economic activities that allow the maintenance of native grasslands in rural 

properties. 

 

KEY-WORDS: Amphibia, pond-breeding frogs, landscape descriptors, models selection, 

macroscale, conservation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entender quais são os mecanismos que geram padrões de riqueza e abundância das 

espécies na natureza tem sido um dos temas centrais em ecologia de comunidades. O número 

de espécies presentes em uma dada comunidade é influenciado por fatores ecológicos locais, 

como a estrutura da paisagem, enquanto que os fatores históricos são responsáveis pelo pool 

de espécies em escala regional, sendo que as espécies da comunidade local são derivadas do 

pool regional (Ricklefs 1987). Em escala macrogeográfica, as variáveis climáticas são 

determinantes na riqueza e abundância das espécies, e a estrutura do habitat tem pouca 

influência. De fato, pesquisas com diferentes grupos taxonômicos (e.g. aranhas, plantas e 

mamíferos) têm evidenciado que características locais e da paisagem têm implicações 

importantes para a determinação do pool de espécies local (Baldissera et al. 2012; Zulka et al. 

2014; Šálek et al. 2014). Por outro lado, em ampla escala geográfica o pool de espécies 

regional é dependente das condições climáticas (Cueto & Casenave 2014). Nesse sentido, a 

teoria de metacomunidades vem auxiliar nesse tipo de investigação, uma vez que as 

comunidades locais estão ligadas pela dispersão e interação entre as espécies (Wilson 1992; 

Leibold et al. 2004). 

Especialmente para anfíbios, que são dependentes das condições ambientais – i.e. a 

maioria das espécies apresenta um ciclo de vida bifásico em que jovens se desenvolvem em 

ambientes aquáticos e adultos vivem em ambientes terrestres - a avaliação de variáveis em 

diferentes escalas (e.g. local, paisagem, climática) se torna essencial para medidas de manejo 

e conservação. Trabalhos em diferentes biomas têm evidenciado que tanto os descritores 

locais dos corpos d’água como os da paisagem são bons preditores da riqueza, abundância e 

composição das comunidades. Por exemplo, para a Mata Atlântica, que é considerado um 

hotspot mundial em biodiversidade, os descritores ambientais locais que melhor explicaram a 

riqueza e composição das espécies de anuros adultos foram o número de tipos de margens, 

número de tipos de vegetação ao longo da margem, hidroperíodo, profundidade, área do corpo 

d’água, cobertura de dossel, pH e a temperatura da água (Vasconcelos et al. 2009; Iop et al. 

2012; Prado & Rossa-Feres 2014a, 2014b). Já para composição de comunidades de girinos, os 

descritores locais relacionados à cobertura de dossel e a vegetação aquática foram apontados 

como mais importantes (Provete et al. 2014). Além disso, em florestas fragmentadas as 

espécies de anuros são dependentes das condições da paisagem que conecta os fragmentos e 

da presença de corpos d’água (Becker et al. 2007). Para o Cerrado, a cobertura da vegetação e 

o tipo de substrato explicam a composição dos adultos, enquanto que a posição na coluna 
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d’água, profundidade e presença de vegetação aquática são determinantes para a fase larvária 

(Kopp & Eterovick 2006). Podemos perceber que os descritores ambientais variam entre o 

estágio de vida dos anuros, a escala espacial e os biomas estudados, o que demonstra a 

importância de investigações que objetivem avaliar os descritores relacionados à riqueza, 

abundância e composição de comunidades de anuros em diferentes escalas. 

Os anuros são animais ectotérmicos, possuem a pele permeável e, portanto, são 

altamente suscetíveis às condições ambientais. De fato, em escala regional a atividade 

reprodutiva dos anuros é dependente das condições climáticas como a temperatura, 

precipitação e fotoperíodo, fatores relacionados com condições fisiológicas das espécies e 

com a disponibilidade de ambientes reprodutivos (Wells 2007; Both et al. 2008; Canavero et 

al. 2009; Canavero & Arim 2009). Assim, em regiões tropicais que apresentam sazonalidade 

na precipitação, a atividade reprodutiva da maioria das espécies de anuros é concentrada na 

estação chuvosa (setembro a março no hemisfério sul) (Kopp & Eterovick 2006; Santos et al. 

2007). Já em regiões de clima subtropical, onde a precipitação é constante ao longo do ano, 

mas a temperatura varia entre as quatro estações, a atividade reprodutiva da maioria das 

espécies de anuros se concentra nos meses mais quentes e que apresentam maior fotoperíodo 

(setembro a março no hemisfério sul) (Both et al. 2008; Canavero et al. 2009; Canavero & 

Arim 2009). Ainda, a altitude, temperatura e precipitação também exercem influência sobre as 

especializações reprodutivas, estando relacionadas à diversidade de modos reprodutivos nas 

comunidades (Vasconcelos et al. 2010). Portanto, regiões com elevada precipitação ao longo 

do ano apresentam comunidades com maior diversidade de modos reprodutivos, enquanto que 

em regiões com baixa precipitação e climas sazonais são registrados modos reprodutivos 

especializados em evitar a dessecação dos ovos e larvas (Silva et al. 2012). 

Em escala de paisagem, o uso do solo exerce influência sobre a riqueza e abundância 

de espécies. Os diferentes tipos de uso do solo geram impactos negativos sobre as populações 

de anfíbios e, consequentemente levam a extinção de espécies (Brum et al. 2013). Por 

exemplo, atualmente em nível mundial 38 espécies de anfíbios são consideradas extintas e 

uma está extinta na natureza, números que podem aumentar uma vez que o grupo está 

declinando e 41% das espécies do mundo estão ameaçadas (Butchart et al. 2010; IUCN 2014). 

De fato, o número de espécies de anfíbios ameaçadas no novo mundo é explicado por 

variáveis relacionadas ao uso do solo, mais do que às variáveis climáticas (Brum et al. 2013). 

No século XVIII, praticamente metade da biosfera terrestre era selvagem, 45% era 

seminatural e habitada por humanos, que faziam pouco uso das terras para a agricultura. O 

oposto ocorre no século XXI, onde apenas 20% da biosfera terrestre é seminatural e um 
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quarto é selvagem, a maior parte foi convertida principalmente para a agricultura. Florestas, 

Savanas e Campos (‘grasslands’) são os biomas mais convertidos para a agricultura e 

pastagens (Ellis et al. 2010). Os Campos estão entre os maiores ecossistemas terrestres do 

mundo e se distribuem por 52,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo encontrados no 

interior de todos os continentes, exceto na Groenlândia e no continente Antártico (WRI 2000). 

As áreas campestres são divididas em campos temperados e tropicais, e.g. os campos 

temperados das pradarias na América do Norte, o Pampa as América do Sul e a estepe na 

Europa e na Ásia. Entre os campos tropicais estão as savanas da África do Sul, Ásia e 

Austrália, parte da América do Sul e América Central e, ainda, o cerrado na América do Sul 

(Allaby 2006). No sul da América do Sul, os campos se estendem pelo sul do Brasil, Uruguai 

e Argentina e encontram-se sob o clima temperado úmido, onde as chuvas são bem 

distribuídas ao longo do ano (Fonseca et al. 2013). 

Pouco se conhece sobre os descritores que geram os padrões de riqueza e abundância 

das espécies de anuros em ampla escala espacial em ambientes campestres. No Brasil, por 

exemplo, existem incentivos políticos para converter as áreas campestres em monoculturas de 

soja e silvicultura durante a próxima década (SEAPA/RS 2014), de forma que se faz 

necessário investigar em ampla escala geográfica a influência de variáveis ambientais que 

estão associadas à riqueza e abundância de anuros, a fim de promover conhecimento para que 

possam ser geradas ferramentas efetivas para o uso sustentável dos campos. Portanto, 

objetivamos avaliar a influência em macroescala de variáveis da paisagem e clima sobre a 

riqueza e abundância de anuros dos Campos Sulinos do sul do Brasil. Assim, respondemos as 

seguintes perguntas: 1) quais os descritores da paisagem em nível local e regional são 

melhores preditores dos padrões de riqueza, abundância e composição de comunidades de 

anuros? 2) quais os descritores climáticos influenciam a riqueza, abundância e composição 

das comunidades de anuros? 3) áreas campestres menos fragmentadas apresentam maior 

riqueza e abundância ou comunidades de anuros com composição distinta? 4) tipologias e 

regiões fisiográficas campestres naturais diferem quanto à riqueza, abundância ou composição 

das comunidades? 5) áreas ecotonais e não ecotonais apresentam diferenças quanto à riqueza, 

abundância ou composição de comunidades de anuros? Para a primeira, segunda e terceira 

questão hipotetizamos que devido à dependência dos anuros em relação às condições 

ambientais locais e geográficas, descritores da paisagem em escala local e regional 

relacionados à quantidade de água disponível e à conservação dos campos devem influenciar 

a riqueza, abundância e/ou composição taxonômica, de modo que a riqueza de anuros será 

maior nas áreas com maior porcentagem de remanescentes campestres. Da mesma forma, 
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descritores climáticos relacionados a temperatura e precipitação devem influenciar a riqueza, 

abundância e/ou composição taxonômica. Para a quarta questão, testamos a hipótese de que 

diferenças entre as tipologias campestres e regiões fisiográficas quanto à altitude, relevo, solo 

e vegetação (IBGE 2004; Hasenack et al. 2010) geram diferenças correspondentes nessas 

escalas quanto à riqueza, abundância e/ou composição taxonômica de comunidades de anuros, 

pois muitas espécies são especialistas de habitat (e.g., Pseudis cardosoi nos campos de 

altitude da Mata Atlântica e Phyllomedusa iheringii em áreas campestres do bioma Pampa). 

Para a quinta questão, hipotetizamos que áreas de ecótonos floresta-campo devem apresentar 

diferenças na riqueza, abundância e/ou composição taxonômica de comunidades de anuros, 

pois espécies tipicamente florestais podem utilizar corpos d’água em áreas campestres que 

estão próximos à borda para se reproduzir (e.g., Aplastodiscus perviridis, Phyllomedusa 

distincta e Trachycephalus dibernardoi), aumentando assim a riqueza de espécies em áreas de 

ecótono (Santos et al. 2014) e gerando diferenças na composição da anurofauna.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, os quais estão 

incluídos em dois biomas: bioma Pampa - na porção sul e oeste do estado, e no bioma Mata 

Atlântica - nas partes mais altas do planalto norte do Rio Grande do Sul (também conhecido 

como Campos de Cima da Serra ou Campos de Altitude do Planalto das Araucárias) (IBGE, 

2004; Figura 1). O bioma Pampa se estende pelo sul do Brasil, por parte da Argentina e em 

todo o Uruguai, ocupando uma extensão total de 700,000 km² (MMA 2007). Em território 

brasileiro o Pampa ocupa 176,496 km², representando aproximadamente 63% do território do 

estado do Rio Grande do Sul (IBGE 2004; Roesch et al. 2009). Os campos da Mata Atlântica 

estão localizados no planalto no Rio Grande do Sul, em altitudes superiores a 800 m, e 

representam 7,9 % dos campos do estado (Boldrini 2009), mas também podem ser 

encontrados nos estados de Santa Catarina e Paraná. A vegetação dos Campos Sulinos é 

caracterizada como campos (sensu Marchiori, 2004; Overbeck et al., 2007). Em algumas 

regiões a matriz campestre composta por gramíneas é dominante, mas existem áreas ecotonais 

onde o campo está associado com manchas isoladas de floresta (estacional ou ombrófila) 

(Pillar et al. 2012; Luza et al. 2014). Estas formações campestres são consideradas relictos de 



44 

 

um clima seco e frio do Quaternário Tardio (42.000–10.000 anos antes do presente) 

(Marchiori 2004; Overbeck et al. 2007), portanto são mais antigos do que a expansão natural 

das formações florestais no sul do Brasil (Behling et al. 2005, 2009; Overbeck et al. 2007). 

Por isso, a vegetação típica de campo é considerada como pioneira e persiste há milhares de 

anos (Bond & Parr 2010). 

No Rio Grande do Sul, os campos são divididos em 10 tipologias campestres distintas, 

que diferem em altitude, declividade, solo, vegetação e uso da terra (Boldrini 2009; Hasenack 

et al. 2010): Campo de Altitude (CAL), Campo Arbustivo (CAR), Campo com Areais (CCA), 

Campo com Barba-de-bode (CCB), Campo com Espinilho (CCE), Campo de Solos Rasos 

(CSR), Campo Graminoso (CGR), Campo Litorâneo (CLI), Campo Misto com 

Andropogôneas e Compostas (CMM), Campo Misto do Cristalino Oriental (CMC) (Apêndice 

1-3). O Rio Grande do Sul é também dividido em quatro regiões fisiográficas que apresentam 

diferenças quanto ao relevo e ao tipo de solo: Planalto da Campanha (PLA), Depressão 

Central (DC), Planalto Sul-rio-grandense (ou Serra do Sudeste, SS) e Planície Costeira (PC) 

(IBGE 2004).  

Os Campos Sulinos encontram-se dentro da Zona Temperada Sul, na transição entre 

os climas tropical e temperado, e apresentam quatro estações no ano (Overbeck et al. 2007; 

Roesch et al. 2009). No bioma Pampa, os tipos climáticos encontrados são Temperado Úmido 

e Subúmido, Subtemperado Úmido e Subúmido, Subtropical Úmido e Subúmido, e em 

algumas regiões pode ocorrer déficit hídrico no verão (Maluf 2000). As temperaturas médias 

anuais ficam em torno de 13° C a 17° C e a precipitação anual varia de 1200 a 1600 mm 

(Overbeck et al. 2007). Na porção do bioma Mata Atlântica, o clima é do tipo Temperado 

Úmido (TE UM), a temperatura média anual varia de 12,1° C a 18° C, as chuvas são bem 

distribuídas durante o ano e a precipitação pode atingir até 2500 mm em algumas regiões. Nos 

campos de ambos os biomas, a ocorrência de geadas durante o inverno é comum e neve é 

registrada ocasionalmente nos pontos de maior altitude (Maluf 2000; Almeida 2009). 

Historicamente, os Campos Sulinos têm sido utilizados para a pecuária extensiva, 

que é considerada uma das atividades antropogênicas menos impactantes, desde que seja bem 

manejada, uma vez que a manutenção da vegetação campestre depende de distúrbios como a 

pressão de pastoreio (Pillar & Vélez 2010). Entretanto, durante as últimas décadas têm se 

observado mudanças na matriz produtiva dos campos, impulsionada por incentivos políticos, 

que resultam na rápida substituição da criação do gado por atividades agrícolas, especialmente 

centradas no plantio de soja, na silvicultura e rizicultura (Pillar et al. 2009; Veldman et al. 

2015). No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, somente no período de 2002 a 2008 a 
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área de silvicultura aumentou em 30%, sendo a maior parte sobre áreas campestres (Bencke 

2009; Gautreau & Vélez 2011), e em 2014 a área destinada a esse setor já atingiu 738 mil ha 

(SEAPA/RS 2014). O mesmo ocorre com a expansão da soja, a qual nos últimos três anos 

apresentou aumento em área de quase 20% (aproximadamente 400 mil ha), principalmente na 

metade sul do estado, predominantemente campestre. Com relação à rizicultura, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná atualmente produzem 60% do arroz do Brasil, totalizando 6,5 

milhões de ha cultivados e a maior área de produção está no Rio Grande do Sul 

(aproximadamente 1.076.472 ha), principalmente sobre as várzeas das terras baixas 

(EMBRAPA 2005; SEAPA/RS 2014).  

 

Delineamento amostral 

 

As áreas de estudo foram selecionadas com base em amostragem aleatório-

estratificada, buscando contemplar três critérios: a representação geográfica de toda a área de 

distribuição dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, a representação das diferentes 

tipologias campestres e, em cada uma delas, situações extremas no gradiente de fragmentação 

de ecossistemas campestres (paisagens não fragmentadas e fragmentadas). Todo o estado do 

Rio Grande do Sul foi subdividido em polígonos de Thiessen, aqui denominados como 

unidades amostrais regionais (UAR), com área aproximada de 86,7 km
2
, gerados a partir da 

malha de pontos de 10 km x 10 km estabelecida pelo Serviço Florestal Brasileiro do 

Ministério do Meio Ambiente para amostragem de informações de campo relativas ao 

Inventário Florestal Nacional. Os polígonos foram sobrepostos e classificados com base no 

mapa de tipologias campestres do Rio Grande do Sul (Hasenack et al. 2010). Os polígonos de 

regiões campestres foram então sobrepostos ao mapa de uso e cobertura da terra no Rio 

Grande do Sul (Cordeiro and Hasenack 2009) sendo quantificado o percentual de campos 

existentes dentro de cada polígono. Finalmente, foram sorteados dois polígonos dentro de 

cada uma das dez tipologias campestres, com exceção das que apresentaram maior área de 

distribuição, nas quais foram selecionados polígonos adicionais. Ao todo a amostra 

contemplou 36 polígonos, cada um sendo denominado de unidade amostral regional (UAR). 

Em cada polígono selecionado foi estabelecida uma unidade amostral de 2 x 2 km, 

denominada de unidade amostral de paisagem (UAP). O critério para a localização da UAP 

dentro da UAR foi assistemático e levou em conta a presença de remanescentes campestres 

dentro de uma mesma propriedade rural, facilidade de acesso e permissão dos proprietários. 
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Coleta de dados 

 

As coletas foram realizadas na primavera austral dos anos de 2011 e 2012 (entre os 

meses de setembro a dezembro), que compreende a época do ano mais favorável à atividade 

da anurofauna no extremo sul do Brasil (Santos et al. 2008; Both et al. 2008). Em cada UAP 

foram selecionados corpos d’água naturais e/ou artificiais, com base na acessibilidade e 

permissão dos proprietários, resultando na amostragem de 164 corpos d’água, que foram 

amostrados apenas uma vez cada. A amostragem de anuros com minimização de réplicas 

temporais em prol de maior abrangência espacial tem sido utilizada em estudos de 

macroecologia (Both et al. 2011; Both et al. 2014). Apenas na UAP do município de Rio 

Grande não registramos nenhum corpo d’água (Tabela 1).  

Para a amostragem da riqueza de anuros, utilizamos dois métodos de captura 

complementares, um para adultos e outro para girinos, garantindo assim, uma amostragem 

representativa da riqueza de espécies (Silva 2010). Os anuros adultos foram coletados pelo 

método de ‘busca em sítios de reprodução’ (sensu Scott Jr. & Woodward 1994), que consiste 

em uma estimativa da riqueza e abundância dos machos de todas as espécies em atividade de 

vocalização ao longo das margens dos corpos d’água. A amostragem foi realizada durante o 

período crepuscular e noturno e o esforço da amostragem foi proporcional ao tamanho e 

complexidade dos corpos d’água amostrados (sensu Scott Jr. & Woodward 1994). As 

amostragens dos girinos foram realizadas no período diurno, anteriormente à amostragem 

noturna do mesmo corpo d’água, utilizando um puçá de cabo longo com malha metálica de 

três mm
2
. O esforço amostral consistiu em realizar a varredura uma única vez, em toda 

margem do corpo d’água, de modo que o esforço também foi proporcional ao tamanho do 

corpo d’água (Santos et al. 2007; Both et al. 2008). Dados adicionais de riqueza foram 

registrados através de encontros ocasionais, i.e., registros de espécies que estavam 

vocalizando em outros corpos d’água (banhados, riachos) ou que estavam se deslocando; no 

entanto, espécies registradas através de encontros ocasionais foram utilizadas apenas para a 

lista de espécies, não sendo consideradas nas análises.  

O mapeamento digital de uso e cobertura da terra para a UAR’s e UAP foi executado a 

partir de um mosaico de imagens georeferenciadas dos satélites Landsat 5 TM e 7 ETM+, 

com resolução espacial de 30 m, contemplando todo o estado do Rio Grande do Sul. As 

classes de cobertura do solo foram estabelecidas por interpretação visual em tela na escala 

1:30.000, com base em duas composições coloridas em falsa-cor (RGB 543 e RGB 453). A 
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área mínima mapeável correspondeu a manchas cujo eixo maior foi igual ou superior a 300 

metros (10 mm na escala 1:30.000).  

A partir desses dados 27 UAR foram classificadas em paisagens fragmentadas e não 

fragmentadas com base no percentual de campos: percentuais abaixo de 30% foram 

classificados como de paisagens fragmentadas (F) e acima de 60% foram considerados como 

de paisagens não fragmentadas (NF). Finalmente, para cada tipologia campestre foram 

sorteadas uma UAR fragmentada e outra não fragmentada, com exceção das tipologias 

campestres com maior área de distribuição, onde foram selecionados polígonos adicionais. 

Nove UAR foram classificadas como sendo ecotonais, i.e., regiões onde a floresta está 

avançando sobre os campos. As UAR de ecótonos foram identificadas tanto nas regiões de 

matriz florestal, como de matriz campestre. Nos polígonos florestais, onde o sistema 

ecológico é predominantemente florestal, foram selecionados aqueles com área de 

remanescente campestre e florestal igual ou superior a 20% do polígono. Para os polígonos de 

ecótonos em regiões campestres, foi adotado o ponto de corte correspondente ao 3
o
 quartil 

(25% dos polígonos com maior cobertura florestal dentro de cada sistema ecológico 

campestre), e para remover os efeitos indesejados da antropização excessiva, foram 

descartados todos os polígonos que porventura tivessem baixa quantidade de remanescentes 

campestres (percentual de campos inferior ao percentual mínimo de florestas representado 

pelo limiar definido pelo 3º quartil dentro de cada sistema ecológico campestre) (Tabela 1; 

Apêndice 1-3).  

As UAR e UAP foram avaliadas quanto ao uso e cobertura da terra, sendo 

classificadas quanto à área total de: Campo: área total reconhecível como campo nativo, 

exceto áreas de campo úmido e degradado; Mata: área total de floresta nativa primária ou em 

estágio sucessional avançado; Alagada: área total de campo úmido e banhados; Água: área 

total de açudes, barragens, lagoas e lagunas; Degradada: área total de terra utilizada para 

atividades antrópicas; Silvicultura: área total de cultivos de pinus, eucalipto, araucária e 

acácia e áreas desses plantios recentemente cortadas; Agricultura: área total de cultivos anuais 

não irrigados; Mista: área total de cultivos variados em pequenas parcelas e mineração; 

Rizicultura: área total de cultivo de arroz.  

Além disso, as UAP foram caracterizadas quanto às variáveis climáticas obtidas 

através do banco de dados do WorldClim (Hijmans et al. 2005): temperatura média anual, 

alcance da temperatura média diurna (média mensal/temperatura máxima – temperatura 

mínima), isotermalidade (alcance da temperatura média diurna/faixa de temperatura anual 

(*100)), temperatura máxima do mês mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, 
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faixa de temperatura anual (temperatura máxima do mês mais quente – temperatura mínima 

do mês mais frio), precipitação anual, precipitação do mês mais úmido, precipitação do mês 

mais seco e precipitação sazonal. 

 

Análise de dados 

 

A fim de evitar o efeito de diferença no esforço amostral entre as UAPs, utilizamos 

regressões lineares simples da riqueza e abundância de adultos e de girinos com a área total 

dos corpos d’água amostrados em cada UAP. Em caso de significância estatística, usamos os 

resíduos da análise nos demais testes estatísticos, removendo assim o efeito da diferença no 

esforço amostral. A área total dos corpos d’água influenciou a riqueza de espécies (R² = 0,40; 

F1,33 = 21,50; p < 0,01) e a abundância de adultos (R² = 0,34; F1,31 = 15,62; p < 0,01), mas não 

a abundância de girinos (R² = 0,02; F1,32 = 0,71; p = 0,41). Portanto utilizamos os resíduos das 

regressões significativas como variáveis respostas, porém para facilitar a interpretação do 

leitor continuamos nomeando os resíduos das regressões como riqueza e abundância de 

adultos. 

Para avaliar quais as variáveis ambientais climáticas e de uso do solo em nível local 

(UAP) e regional (UAR) são importantes para determinar a riqueza e abundância de adultos e 

girinos utilizamos modelos de regressão generalizados (GRM, “Generalized Regression 

Models”) (Nelder & Wedderburn 1972; Mccullagh & Nelder 1983). Investigamos a relação 

das variáveis dependentes (riqueza, abundância de adultos e girinos) com cada um dos grupos 

de preditores separadamente (variáveis climáticas, de uso e cobertura do solo em nível local e 

regional) e, portanto, foram construídos três modelos para cada variável dependente. Os 

modelos foram construídos com a inclusão passo-a-passo das variáveis (“forward stepwise”) 

(Zar 1999). As variáveis climáticas e de uso e cobertura do solo em nível local e regional 

foram logaritimizadas.  

Para verificar se existe diferença entre quatro fatores: tipologias campestres, regiões 

fisiográficas, paisagem fragmentadas e não fragmentadas e áreas campestres e ecotonais e 

suas interações quanto à riqueza e abundância de adultos e de girinos, utilizamos a análise de 

variância multifatorial (ANOVA-multifatorial). Da mesma forma, para verificar se existe 

diferença entre os quatro fatores quanto à composição taxonômica de anuros, utilizamos a 

análise de permutação (PERMANOVA) com 999 permutações, utilizando o índice de 

similaridade de Jaccard como medida de semelhança (Anderson 2001).  
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Para verificar a influência de descritores climáticos sobre a composição das 

comunidades de anuros dos Campos Sulinos, utilizamos a Análise de Componentes Principais 

(PCoA), utilizando como medida de similaridade Bray-Curtis qualitativo. Os dois primeiros 

eixos retiveram maior parte da variabilidade dos dados e foram correlacionamos com os 

descritores da paisagem e climáticos. Descritores que apresentaram correlação ≥ 0,7 com os 

eixos foram incluídos no modelo. 

 Para as análises GRM utilizamos o programa STATISTICA (Statsofit 2000). Para as 

análises ANOVA-multifatorial e PERMANOVA, utilizamos o pacote vegan (Oksanen et al. 

2009) no software R versão 3.0.2 (R Development Core Team 2010), e para a PCoA 

utilizamos o programa Multiv (disponível em http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br). 

 

 

RESULTADOS 

 

Registramos 45 espécies de anuros nos Campos Sulinos, pertencentes a seis famílias: 

Alsodidae (1 espécie), Bufonidae (4 espécies), Hylidae (22 espécies), Leptodactylidae (15 

espécies), Microhylidae (1 espécies) e Odontophrynidae (2 espécies) (Tabela 2; Apêndices 4-

6). A riqueza registrada nas UAP variou de zero a 18 espécies (9,97 ± 4,72 espécies), a 

abundância de adultos nas UAP variou de zero a 249 (66,71 ± 68,28 indivíduos), e a 

abundância de girinos variou de zero a 2.311 (674,11 ± 687,86 indivíduos) (Tabela 1). Na fase 

adulta, as espécies de anuros mais abundantes nos Campos Sulinos foram Scinax granulatus, 

Pseudopaludicola falcipes, Elachistocleis bicolor, Physalaemus biligonigerus e S. 

squalirostris, respectivamente, enquanto que na fase larval S. granulatus, H. pulchellus, S. 

perereca, Odontophrynus americanus e S. squalirostris foram às espécies mais abundantes 

(Tabela 2).  

 A riqueza de anuros nos Campos Sulinos foi maior em áreas com maior 

isotermalidade, e menor em áreas com maior precipitação do mês mais seco (R² ajustado = 

0,37; F3,32= 10,10; p <0,01). A abundância de anuros adultos foi maior em unidades amostrais 

com maior quantidade de áreas com água (R² ajustado = 0,18; F2,31= 8,11; p <0,01) (Figura 2). 

A abundância de girinos foi maior em áreas com maior altitude e maior precipitação do mês 

mais seco (R² ajustado = 0,40; F3,31= 12,18; p <0,01). Em escala local a abundância de girinos 

foi menos em áreas com mais cultivos de rizicultura (R² ajustado = 0,18; F2,32= 8,61; p <0,01). 

Em escala regional a abundância de girinos foi maior em áreas com maior quantidade de 

campo (R² ajustado = 0,19; F2,32= 8,92; p <0,01) (Figura 3).  
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Os dois primeiros eixos da PCoA explicaram 42,35% da variabilidade da composição 

taxonômica de anuros dos Campos Sulinos. A composição apresentou correlação positiva 

com a altitude, negativa com a temperatura máxima do mês mais quente, temperatura mínima 

do mês mais frio e em escala local com área total de rizicultura e solo arenoso.  As UAPs de 

CAL, CCB e F foram relacionadas com maior altitude. Áreas campestres em matriz florestal 

foram registradas em áreas mais frias. Áreas arenosas foram relacionadas aos CCA, CLI e 

CMC. Dendropsophus minutus, Leptodactylus plaumanni, Pseudis cardosoi, Physalaemus cf. 

gracilis e Scinax perereca foram relacionadas com áreas de maior altitude, já Hypsiboas 

leptolineatus e S. catharinae foram relacionadas com áreas que apresentam menores 

temperaturas e não convertidas em rizicultura. As espécies relacionadas com maiores 

temperaturas e a áreas convertidas em rizicultura foram Hypsiboas pulchellus, L. latinasus, L. 

mystacinus e Pseudopaludicola falcipes (Figura 4 e 5). 

Foram registradas diferenças na riqueza de espécies entre as tipologias campestres 

(Tabela 3; Figura 6-8). Na composição taxonômica entre as tipologias campestres e regiões 

fisiográficas e na interação das composições taxonômicas das tipologias campestres com a 

fragmentação, bem como das tipologias com as regiões fisiográficas (Tabela 4). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 Esse é o primeiro estudo em macroescala realizado nos Campos Sulinos a evidenciar 

que a riqueza, abundância e composição taxonômica de anuros sofrem influência de 

multidescritores da paisagem e do clima. Além disso, a anurofauna dos Campos Sulinos 

apresenta diferenças ao longo da extensão territorial do ecossistema, portanto não podemos 

considerar a biodiversidade dos campos como sendo homogeneamente distribuída. De fato, a 

homogeneidade historicamente atribuída aos campos por leigos, na prática não é corroborada, 

uma vez que as tipologias campestres apresentam muitas espécies da flora e fauna endêmicas 

(Bencke 2009; Boldrini 2009; Hasenack et al. 2010). Registramos aproximadamente 61% das 

espécies de anuros que reproduzem em corpos de água lêntico que tem com ocorrência para 

os Campos Sulinos do Rio Grande do Sul (Santos et al. 2014), uma alta porcentagem que se 

deve a utilização de dois métodos complementares de captura (um para adultos e outro para 

girinos) (Silva 2010), assim como à ampla escala geográfica utilizada no presente estudo.  

Os anuros são altamente suscetíveis às condições da paisagem e do clima devido as 

suas características fisiológicas, morfológicas e ecológicas, como pele permeável, baixa 
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capacidade de dispersão e ciclo de vida bifásico (Wells 2007). Todas as espécies registradas 

nos Campos Sulinos apresentam mudanças de nicho ao longo de sua ontogenia, fazendo com 

que larvas e pós-metamórficos ocupem habitat distintos. Nesse sentido, podemos fazer uma 

comparação da paisagem campestre mal conservada ou fragmentada com áreas florestais 

desmatadas. Em áreas desmatadas os sítios reprodutivos aquáticos e fragmentos florestais 

podem estar desconectados, isolando assim o hábitat dos girinos e o dos adultos, um padrão 

que é conhecido como ‘habitat split’ e que pode causar declínio populacional e perda de 

espécies a curto prazo (Becker et al. 2007). Portanto, uma matriz campestre conservada e de 

fisionomia mais heterogênea facilitaria a dispersão dos anuros adultos entre os ambientes 

reprodutivos, enquanto que uma matriz campestre mal conservada devido ao sobrepastejo ou 

fragmentada devido à conversão por monoculturas (cultivo da soja, do arroz e da silvicultura), 

torna a matriz homogênea e isola os ambientes reprodutivos, dificultando a dispersão dos 

anuros entre sítios de reprodução. Desse modo, paisagens campestres que apresentam maiores 

extensões de campo nativo e de áreas alagadas e /ou com água, devem facilitar a dispersão de 

indivíduos para ambientes reprodutivos próximos (dentro da UAP) e distantes (dentro da 

UAR), promovendo assim, condições ambientais ideais para a reprodução e sobrevivência das 

espécies.  

Por outro lado, a abundância de girinos foi relacionada a áreas convertidas em 

rizicultura. Hypsiboas pulchellus, Leptodactylus latinasus, L. mystacinus e Pseudopaludicola 

falcipes foram relacionadas ao cultivo de arroz. Essas espécies são generalistas quanto ao uso 

de habitat, consideradas tolerantes e beneficiadas pelas alterações antrópicas no ambiente 

(Machado & Maltchik 2010; IUCN 2014). Espécies oportunistas geralmente possuem 

estratégia reprodutiva r (investindo em grande número de ovos), e a abundância de larvas é 

intimamente relacionada ao esforço reprodutivo dos adultos. Logo, a alta abundância de 

larvas em sistemas degradados/convertidos não é uma surpresa. Segundo Machado e Maltchik 

(2010), as áreas de rizicultura podem auxiliar na conservação de uma fração da riqueza de 

anuros presentes nos campos úmidos do sul do Brasil, embora áreas de cultivo de arroz e 

campos úmidos naturais apresentam diferenças quanto à composição das espécies. Nesse 

sentido, vale ressaltar que os arrozais não devem ser vistos como sistemas que substituem os 

campos úmidos naturais, uma vez que os sistemas naturais são muito mais complexos e 

desempenham papel importante no armazenamento e recarga de água do aquífero e na 

estabilidade climática (Machado & Maltchik 2010). Além disso, os pesticidas utilizados nos 

arrozais provocam alterações bioquímicas e fisiológicas nos anuros, afetando a taxa de 

sobrevivência das larvas (Peltzer et al. 2008; Attademo et al. 2011). Atualmente o Rio Grande 
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do Sul possui 6,5 milhões ha convertidos em cultivo de arroz (EMBRAPA 2005), 

principalmente nas tipologias campestres CLI e CCE. Obviamente, tamanha conversão de 

habitat se traduz em impactos negativos sobre a biodiversidade da anurofauna. De fato, 

estudos recentes têm demonstrado que a substituição dos campos nativos por monoculturas 

como pinus e eucalipto trazem impactos negativos à comunidade de anuros (Machado et al. 

2012; Alves 2014). Futuros estudos devem focar em outras métricas da paisagem, como a 

conectividade entre fragmentos campestres e o efeito da conversão por diferentes 

monoculturas, de modo que seja possível avaliar o real impacto das atividades humanas sobre 

a biodiversidade dos ecossistemas campestres.  

As condições de altitude, relevo, clima e solo são distintas entre as tipologias 

campestres e regiões fisiográficas estudadas, portanto, tais diferenças refletem na diversidade 

de táxons. Por exemplo, são conhecidas 2.200 espécies vegetais campestres para o estado do 

Rio Grande do Sul, e cada tipologia campestre e região fisiográfica abriga táxons endêmicos 

(Boldrini 2009). Nós também registramos diferenças na riqueza e composição taxonômica de 

anuros entre as tipologias campestres e regiões fisiográficas. A composição taxonômica 

diferiu entre a DC e SS, sendo tal diferença relacionada aos descritores ambientais locais dos 

corpos d’água (e.g. hidroperíodo, temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido na água, 

condutividade elétrica, número de perfis de vegetação emergente no espelho d’água e 

cobertura vegetal no espelho d'água) e aos descritores da paisagem (e.g. tipo de matriz de 

entorno do corpo d’água) (Lipinski & Santos 2015). Assim, a diferença na anurofauna é 

resultado da grande heterogeneidade horizontal reconhecida para as tipologias campestres 

(ver Hasenack et al. 2010), similar ao que ocorre no Cerrado (Colli et al. 2002), e também 

pela presença de áreas campestres no bioma Mata Atlântica, que é considerada um dos centros 

de alta diversificação de anfíbios (Haddad et al. 2008). Além disso, as variações climáticas e 

as diferenças na altitude em escala regional são apontadas como variáveis que levam a 

especiação (Haddad et al. 2013), e o padrão de endemismo que encontramos parece estar 

associado a estas variáveis. Os CAL apresentaram pelo menos quatro espécies endêmicas, 

Elachistocleis erythrogaster, Hypsiboas joaquini, Hypsiboas cf. joaquini e Pseudis cardosoi. 

A Serra do Sudeste também apresenta pelo menos uma espécie endêmica, Melanophryniscus 

pachyrhynus. Na planície costeira são registradas pelo menos três espécies endêmicas, 

Melanophryniscus dorsalis, M. montevidensis e Odontophrynus maisuma.  

Corroboramos a hipótese de que a riqueza, abundância e composição seriam 

influenciadas por variáveis climáticas. De fato, estudos anteriores já haviam verificado que no 

extremo sul do Brasil a atividade reprodutiva das espécies está relacionada à temperatura, 
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fotoperíodo e precipitação (Santos et al. 2008; Both et al. 2008; Canavero et al. 2009; 

Canavero & Arim 2009). Os Campos Sulinos apresentam quatro estações bem definidas e as 

chuvas são bem distribuídas durante o ano, apesar de no verão ocorrer déficit hídrico em 

algumas regiões. As maiores variações climáticas nos Campos Sulinos estão relacionadas às 

temperaturas, já que no verão as temperaturas podem chegar a 40° C, enquanto que no 

inverno as temperaturas podem ser negativas, incluindo a ocorrência de geadas ou mesmo 

neve (Maluf 2000). Registramos grupos de espécies adaptadas a esses extremos (temperaturas 

altas e baixas, déficits hídricos no verão). Por exemplo, nos CAL da Mata Atlântica, onde são 

registradas as maiores altitudes, menores temperaturas e maior precipitação, registramos 

espécies tipicamente relacionadas a essas condições, como Hypsiboas leptolineatus e Scinax 

catharinae, bem como espécies relacionadas a maiores altitudes, como Dendropsophus 

minutus, Leptodactylus plaumanni, Physalaemus cf. gracilis, Pseudis cardosoi e S. perereca. 

Ainda, as espécies relacionadas a maiores temperaturas e a áreas convertidas em locais de 

rizicultura foram Hypsiboas pulchellus, L. latinasus, L. mystacinus e Pseudopaludicola 

falcipes. As adaptações para enfrentar essas condições extremas são relacionadas, por 

exemplo, à atividade reprodutiva noturna, aos modos reprodutivos especializados em evitar a 

dessecação dos ovos e larvas e à escolha de ambientes reprodutivos mais duradouros, com 

maior profundidade, porcentagem de cobertura vegetal no espelho d’água e sombreamento 

(Both et al. 2008, 2011; Moreira et al. 2010). Espécies do gênero Physalaemus e 

Leptodactylus, que representam 12% das espécies que ocorrem nos Campos Sulinos, utilizam 

ninho de espuma (flutuante ou subterrâneo) como estratégia para evitar dessecação de ovos e 

larvas (Downie 1988, 1990; Haddad & Prado 2005; Santos et al. 2014). As espécies do grupo 

Leptodactylus fuscus que registramos, L. fuscus, L. gracilis, L. latinasus, L. mystacinus, L. 

plaumanni, constroem câmaras subterrâneas para deposição de ovos em ninhos de espuma. A 

utilização de câmaras e ninhos de espuma demonstra uma tendência à terrestrialidade, e 

possivelmente evoluiu em resposta às pressões seletivas de ambientes xéricos (Heyer 1969). 

Outra adaptação está relacionada às espécies que colocam seus ovos na vegetação para 

proteção contra predadores e radiação solar, como Phyllomedusa iheringii, ou ainda 

apresentam ovos pigmentados, cuja coloração tem como função a proteção contra a 

dessecação e radiação solar, como é o caso de Rhinella schneideri (Taylor & Hadley 1972; 

Maneyro & Carreira 2012).  

Apesar dessas adaptações, algumas espécies de anuros dos Campos Sulinos e demais 

ambientes abertos do hemisfério sul estão ameaçadas devido ao aumento global da 

temperatura (Duarte et al. 2014). Por exemplo, as temperaturas máximas (CTmax) que 
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algumas espécies podem tolerar (e.g., Elachistocleis bicolor, Leptodactylus latinasus, 

Rhinella schneideri e Scinax nasicus) já estão muito próximas às temperaturas registradas 

atualmente nos corpos d’água onde estas ocorrem, de maneira que o aumento da temperatura 

global representa uma grande ameaça que pode levar a extinções locais dessas espécies 

(Duarte et al. 2012). Nesse sentido, esforços globais são necessários para diminuir o 

aquecimento global, ou em poucas décadas muitas espécies de anuros serão extintas, pois suas 

populações vêm declinando rapidamente (Butchart et al. 2010; IUCN 2014). As adaptações 

para sobreviver em ambientes abertos surgiram ao longo de milhares de anos de evolução, 

mas com o rápido aumento das temperaturas globais tais adaptações podem não ser 

suficientes para garantir a sobrevivência das espécies, já que não há tempo suficiente para que 

novas estratégias evoluam. Assim, esforços globais são necessários para impedir que as 

temperaturas aumentem rapidamente.  

Concluímos que a anurofauna dos Campos Sulinos está sob influência de 

multidescritores da paisagem em escala local (UAP) e regional (UAR), e do clima. Tal 

influência pode ser uma das responsáveis pela distribuição das espécies ao longo da extensão 

territorial dos Campos Sulinos. Concluímos também que os ecossistemas campestres mantém 

alta diversidade de anuros, devido à presença de espécies tipicamente florestais, mas que 

ocasionalmente utilizam corpos d’água próximos à borda da floresta para se reproduzir (e.g., 

Aplastodiscus perviridis, Phyllomedusa distincta e Trachycephalus dibernardoi) (Santos et al. 

2014) e a espécies tipicamente campestres, mas que utilizam manchas florestais como abrigo 

e proteção durante o dia. Por exemplo, embora ouvimos Hypsiboas pulchellus e Scinax 

fuscovarius vocalizando ao entardecer em manchas florestais, os corpos d’água disponíveis 

para a reprodução estavam inseridos na matriz campestre. Também registramos espécies com 

reprodução prolongada, como Dendropsophus minutus, Hypsiboas pulchellus e Pseudis 

minuta, que se reproduzem ao longo do ano em corpos d’água permanentes e 

semipermanentes, e espécies com reprodução explosiva, como Melanophryniscus atroluteus, 

Odontophrynus americanus e Rhinella fernandezae, que utilizam corpos d’água temporários, 

formados após fortes chuvas (Santos et al. 2008; Maneyro & Carreira 2012). Além disso, 

registramos espécies generalistas no uso do habitat e que, portanto são pouco sensíveis às 

alterações, pois apresentam grandes populações, têm ampla distribuição geográfica e ocorrem 

em diferentes biomas, como Cerrado, Mata Atlântica e Pampa (Elachistocleis bicolor, P. 

biligonigerus, P. falcipes, S. squalirostris e Odontophrynus americanus) (IUCN 2014; Santos 

et al. 2014). Em conclusão, dado que a homogeneidade historicamente atribuída aos campos 

por leigos, na prática não é corroborada, são necessárias ações que visem à conservação da 
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anurofauna dos Campos Sulinos. A implementação de unidades de conservação em diferentes 

tipologias campestres e regiões fisiográficas pode garantir a conservação não apenas da 

anurofauna, mas também que grande parte da biodiversidade dos Campos Sulinos seja 

suficientemente representada.  
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Figura 1. Mapa com as 36 unidades amostrais de paisagem, distribuídas nos Campos Sulinos do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 1. Vacaria; 2. São José dos Ausentes; 3. Jaquirana; 4. Cambará do Sul; 5-6. São Francisco de Paula; 

7. Capivari do Sul; 8. Palmares do Sul; 9. Rio Pardo; 10. Cachoeira do Sul; 11. Encruzilhada do Sul; 12. Santana 
da Boa Vista; 13. Candiota; 14. Pinheiro Machado; 15. Pedras Altas; 16-17. Aceguá; 18. Herval; 19. Arroio 

Grande; 20. Jaguarão; 21. Rio Grande; 22. Santa Vitória do Palmar; 23. Dom Pedrito; 24. Santa Margarida do 

Sul; 25. São Gabriel; 26. Santana do Livramento; 27. Alegrete; 28. São Francisco de Assis; 29-31. Alegrete; 32. 

Itaqui; 33. São Borja; 34. Santo Antônio das Missões; 35. Julho de Castilhos; 36. Cruz Alta. 
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Tabela 1. Localização geográfica e número de corpos d'água amostrados para as 36 unidades amostrais de paisagem (UAP) nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, 

Brasil. CA: corpo d’água; R: riqueza; A: abundância total de adultos; G: abundância total de girinos; TC: tipologia campestre; F: fragmentação da UAP; RF: região 

fisiográfica; CE: campo ou ecótono; ACA: área total de corpos d’águas amostrados; CAL: Campo de Altitude; CAR: Campo Arbustivo; CCA: Campo com Areais; CCB: 

Campo com Barba-de-bode; CCE: Campo com Espinilho; CSR: Campo de Solos Rasos; CGR: Campo Graminoso; CLI: Campo Litorâneo; CMM: Campo Misto com 
Andropogôneas e Compostas; CMC: Campo Misto do Cristalino Oriental; F: regiões florestais (F); PLA: Planalto da Campanha; DC: Depressão Central; SS: Planalto Sul-rio-

grandense; PC: Planície Costeira. 

 

UAP Latitude Longitude CA ACA R A G TC F RF CE 

Áceguá 31°47'43.60" 54°10'34.41" 6 2346 15 13 397 CGR NF SS C 

Áceguá 31°46'22.10" 54°1'52.21" 3 392,5 12 15 682 CGR F SS C 

Alegrete 30°3'23.73" 55°59'23.68" 7 919,3 5 1 0 CSR NF PLA C 

Alegrete 29°47'3.61" 56°0'5.86" 6 3378 11 3 631 CSR F PLA C 

Alegrete 29°47'23.81" 55°19'25.82" 1 51,25 1 3 180 CCA NF DC C 

Alegrete 29°39'55.83" 55°22'40.90" 3 1363 6 21 402 CCA F DC C 

Arroio Grande 32°15'0.95" 53°13'52.71" 3 1677 14 39 402 CMC NF DC C 

Cachoeira do Sul 30°17'36.77" 52°46'2.77" 7 9456 18 249 139 CMM NF DC C 

Cambará do Sul 29°10'38.74" 50°2'58.77" 5 3012 9 47 1479 F NF PLA E 

Candiota 31°30'43.24" 53°40'2.66" 8 9141 16 185 1280 CAR F SS C 

Capivari do Sul 30°4'19.70" 50°34'57.55" 7 669,4 7 9 67 CLI F PC C 

Cruz Alta 28°54'28.08" 53°36'24.07" 4 5668 13 132 1085 CCB F PLA C 

Dom Pedrito 30°57'37.56" 54°22'52.08" 5 3708 9 124 199 CAR NF SS C 

Encruzilhada do Sul 30°33'52.63" 52°34'14.93" 5 6486 14 75 2079 CAR NF SS E 

Herval 32°5'50.06" 53°36'52.86" 4 9646 17 175 1418 CAR NF SS E 

Itaqui 29°14'24.95" 56°17'12.08" 4 1280 8 27 107 CCE F PLA C 

Jaguarão 32°22'48.42" 53°22'45.76" 2 66,26 2 0 4 CMC F DC C 

Jaquirana 29°0'31.77" 50°23'59.78" 4 6560 17 44 1992 CAL NF PLA E 

Júlio de Castilhos 29°19'20.50" 53°48'36.59" 7 12484 8 64 35 CCB NF PLA C 

Palmares do Sul 30°30'1.46" 50°25'22.07" 8 8696 6 67 70 CLI NF PC C 

Pedras Altas 31°35'55.15" 53°31'28.86" 2 4191 11 30 693 CAR NF SS C 

Pinheiro Machado 31°18'5.76" 53°34'53.76" 3 1356 13 33 2311 CAR NF SS C 
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Continuação... 

           Rio Grande 32°4'11.25" 52°23'38.57" 0 0 - - - CLI F PC C 

Rio Pardo 30°9'17.84" 52°11'52.81" 6 5055 9 36 391 CMM F DC C 

Santa Margarida do Sul 30°14'53.33" 54°6'43.80" 4 2611 7 59 79 CMM F DC C 

Santa Vitória do Palmar 32°43'2.01" 52°36'38.90" 5 2631 10 172 49 CLI NF PC C 

Santana da Boa Vista  30°55'48.40" 53°2'16.77" 5 14883 17 141 782 CAR NF SS E 

Santana do Livramento 30°42'35.17" 55°30'43.39" 6 3620 11 30 1385 CSR NF DC E 

Santo Antônio das Missões 28°32'21.17" 55°25'19.51" 7 2987 8 14 163 CCB NF DC E 

São Borja 28°51'12.37" 55°37'33.00" 5 634.9 7 34 110 CCE NF PLA C 

São Francisco de Assis 29°37'59.30" 55°8'20.62" 3 1769 2 0 78 F NF DC E 

São Francisco de Paula 29°11'48.88" 50°46'26.28" 4 2824 15 84 675 CAL NF PLA C 

São Francisco de Paula 29°29'17.67" 50°12'25.02" 2 2863 7 22 421 F NF PLA E 

São Gabriel 30°8'59.33" 54°36'46.05" 5 4008 13 230 561 CMM NF DC C 

São José dos Ausentes 28°36'37.75" 49°49'9.95" 4 1767 11 48 2099 CAL NF PLA C 

Vacaria 28°11'44.42" 51°1'20.72" 4 6930 10 109 1149 CAL F PLA C 
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Tabela 2. Espécies de anuros registradas nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil. Ab. adulto: 

abundância total de adultos; Ab. girinos: abundância total de girinos; *Registro ocasional. 

 

Família Espécie 

Ab. 

adulto 

Ab. 

girino 

Alsodidae Limnomedusa macroglossa (Duméril and Bibron, 1841)* 0 0 

Bufonidae Melanophryniscus atroluteus (Miranda-Ribeiro, 1920) 1 5 

 
Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957) 7 355 

 
Rhinella icterica (Spix, 1824) 3 444 

 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) 1 0 

Hylidae Aplastodiscus perviridis Lutz, 1950* 0 0 

 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 204 317 

 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) 13 0 

 
Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) 161 79 

 
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)*  0 0 

 
Hypsiboas joaquini (Lutz, 1968)* 0 0 

 
Hypsiboas cf. joaquini* 0 0 

 
Hypsiboas leptolineatus (Braun and Braun, 1977) 6 14 

 
Hypsiboas pulchellus (Duméril and Bibron, 1841) 120 5407 

 
Phyllomedusa iheringii Boulenger, 1885 8 1 

 
Pseudis cardosoi Kwet, 2000 41 131 

 
Pseudis minuta Günther, 1858 147 570 

 
Scinax aromothyella Faivovich, 2005 0 311 

 
Scinax berthae (Barrio, 1962) 0 5 

 
Scinax catharinae (Boulenger, 1888) 0 126 

 
Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) 52 7 

 
Scinax granulatus (Peters, 1871) 273 6365 

 
Scinax nasicus (Cope, 1862) 1 0 

 
Scinax perereca Pombal, Haddad, and Kasahara, 1995 28 3071 

 
Scinax squalirostris (Lutz, 1925) 206 1140 

 
Scinax tymbamirim Kwet, and Pombal, 2012* 0 0 

 
Scinax uruguayus (Schmidt, 1944) 33 496 

Leptodactylidae Leptodactylus chaquensis Cei, 1950 0 5 

 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) 0 1 

 
Leptodactylus gracilis (Duméril and Bibron, 1840) 55 111 

 
Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875 29 0 

 
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 73 383 

 
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) 11 306 

 
Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936 14 12 

 
Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861) 208 268 

 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 36 23 

 
Physalaemus cf. gracilis 5 674 

 
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 73 537 

 
Physalaemus henselii (Peters, 1872) 0 46 

 
Physalaemus lisei Braun and Braun, 1977 3 0 
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Continuação... 

   

 
Physalaemus riograndensis Milstead, 1960 26 1 

 
Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) 257 759 

Microhylidae Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) 232 37 

Odontophrynidae Odontophrynus americanus (Duméril and Bibron, 1841) 8 1586 

  Odontophrynus maisuma Rosset, 2008 0 1 
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Figura 2. Relação entre a riqueza de anuros dos Campos Sulinos e as variáveis climáticas e da paisagem. 

Riqueza versus precipitação do mês mais seco (A) e a isotermalidades (B). Relação da abundância de anuros 

adultos com a área total alagada na UAP (C). Valores logaritimizados.  
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Figura 3. Relação entre a abundância de girinos de anuros dos Campos Sulinos e as variáveis climáticas e da 

paisagem. Abundância de girinos versus altitude (A), área total de rizicultura na UAP (B), precipitação do mês 

mais seco (C) e área total de campo na UAR (D).  
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Figura 4. Análise de componentes principais com as variáveis ambientais que explicam a composição de anuros 

dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil. CAL: Campo de Altitude; CAR: Campo Arbustivo; CCA: 

Campo com Areais; CCB: Campo com Barba-de-bode; CCE: Campo com Espinilho; CSR: Campo de Solos 
Rasos; CGR: Campo Graminoso; CLI: Campo Litorâneo; CMM: Campo Misto com Andropogôneas e 

Compostas; CMC: Campo Misto do Cristalino Oriental; F: regiões florestais. Vermelho: áreas fragmentadas; 

Verde: áreas não fragmentadas. Tanual: temperatura média anual; Tmaxmq: temperatura máxima do mês mais 

quente; Tninmf: temperatura mínima do mês mais frio; Alt: altitude; Rizi: rizicultura; Are: solo arenoso. 
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Figura 5. Análise de componentes principais com as variáveis ambientais que explicam a composição de anuros 

dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil. Tanual: temperatura média anual; Tmaxmq: temperatura 

máxima do mês mais quente; Tninmf: temperatura mínima do mês mais frio; Alt: altitude; Rizi: rizicultura; Are: 

solo arenoso. Rfer: Rhinella fernandezae; Rict: R. icterica; Rsch: R. schneideri; Matr: Melanophryniscus 

atroluteus; Apla: Aplastodiscus perviridis; Dmin: Dendropsophus minutus; Dnan: D. nanus; Dsan: D. sanborni; 

Hlep: Hypsiboas leptolineatus; Hpul: H. pulchellus; Pihe: Phyllomedusa iheringii; Pcar: Pseudis cardosoi; 
Pmin: P. minuta; Saro: Scinax aromothyella; Sber: S. berthae; Scat: S. catharinae;Sfus: S. fuscovarius; Sgra: S. 

granulatus; Snas: S. nasicus; Sper: S. perereca; Ssqu: S. squalirostris; Suru: S. uruguayus; Lcha: Leptodactylus 

chaquensis; Lfus: L. fuscus; Lgra: L. gracilis; Llati: L. latinasus; Llatr: L. latrans; Lmys: L. mystacinus; Lpla: L. 

plaumanni;Pbil: Physalaemus biligonigerus; Pcuv: P. cuvieri; Pcfg: P. cf. gracilis; Pgra: Physalaemus gracilis; 

Phen: P. henselii; Plis: P. lisei; Prio: P. riograndensis; Pfal: Pseudopaludicola falcipes; Oame: Odontophrynus 

americanus; Omai: O. maisuma; Ebic: Elachistocleis bicolor. 
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Tabela 3. Análise de variância multifatorial da riqueza e abundância de anuros entre as tipologias campestres, 

regiões fisiográficas, fragmentação, áreas campestres e ecotonais dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, 

Brasil. GL: graus de liberdade; TC: tipologias campestres; F: fragmentação da UAP; RF: região fisiográfica; CE: 

campo ou ecótono. * p < 0,05. 

  GL Soma Quadrados Quadrado médio Estatística F p 

Riqueza (resíduos) 

     TC 10 208,96 20896 3,36 0,04* 

F 1 6,19 6187 0,99 0,34 

RG 1 5 4995 0,80 0,40 

CE 1 16,68 16682 2682 0,14 

TC:F 9 105,5 11722 1885 0,18 

TC:RG 2 11,8 5,90 0,95 0,42 

TC:CE 1 0,16 0,16 0,03 0,88 

Resíduos 9 55,98 6,22 

  Abundância adultos (resíduos) 

   TC 10 27038 2704 0,91 0,56 

F 1 644 644 0,22 0,65 

RG 1 243 243 0,08 0,78 

CE 1 4183 4183 1413 0,26 

TC:F 8 38086 4761 1608 0,25 

TC:RG 1 758 758 0,26 0,62 

TC:CE 1 1533 1533 0,52 0,49 

Resíduos 9 26646 2961 

  Abundância girinos 

    TC 10 8192749 819275 1477 0,28 

F 1 9437 9437 0,02 0,90 

RG 1 4329 4329 0,01 0,93 

CE 1 931041 931041 1678 0,23 

TC:F 9 1226460 136273 0,25 0,98 

TC:RG 2 701559 350780 0,63 0,55 

TC:CE 1 28006 28006 0 0,83 

Resíduos 9 4993548 554839     

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 
Figura 6. Boxplots mostrando a mediana, primeiro e terceiro quartil e desvio padrão da riqueza (resíduos) de 

anuros dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil. A: tipologias campestres; B: fragmentação; C: regiões 

fisiográficas; D: campo e ecótono. CAL: Campo de Altitude; CAR: Campo Arbustivo; CCA: Campo com 

Areais; CCB: Campo com Barba-de-bode; CCE: Campo com Espinilho; CSR: Campo de Solos Rasos; CGR: 

Campo Graminoso; CLI: Campo Litorâneo; CMM: Campo Misto com Andropogôneas e Compostas; CMC: 

Campo Misto do Cristalino Oriental; F: regiões florestais; NF: áreas não fragmentadas; F: áreas fragmentadas; 

PLA: planalto da campanha; DC: depressão central; SS: planalto sul-rio-grandense (ou serra do sudeste); PC: 
planície costeira; C: áreas campestres; E: áreas de ecótono.  
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Figura 7. Boxplots mostrando a mediana, primeiro e terceiro quartil e desvio padrão da abundância de anuros 

adultos dos Campos Sulinos, Brasil. A: tipologias campestres; B: fragmentação; C: regiões fisiográficas; D: 

campo e ecótono. Para abreviações, ver legenda da Figura 4. 
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Figura 8. Boxplots mostrando a mediana, primeiro e terceiro quartil e desvio padrão da abundância girinos de 

anuros dos Campos Sulinos, Brasil. A: tipologias campestres; B: fragmentação; C: regiões fisiográficas; D: 
campo e ecótono. Para abreviações, ver legenda da Figura 4. 
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Tabela 4. Análise de permutação da composição taxonômica de anuros entre as tipologias campestres e regiões 

fisiográficas, fragmentação, áreas campestres e ecotonais dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil. GL: 

graus de liberdade; R²: valor de explicação da variância dos dados; TC: tipologias campestres; F: fragmentação 

da UAP; RF: região fisiográfica; CE: campo ou ecótono. * p < 0,05. 
 

  GL Soma Quadrados Quadrado médio Estatística F R² p 

TC 10 4,38 0,44 3,04 0,48 0,00* 

F 1 0,16 0,16 1,11 0,02 0,35 

RF 1 0,34 0,34 2,36 0,04 0,01* 

CE 1 0,23 0,23 1,60 0,03 0,11 

TC:F 9 2,03 0,23 1,57 0,22 0,01* 

TC:RF 2 0,63 0,32 2,20 0,07 0,01* 

TC:CE 1 0,08 0,08 0,53 0,01 0,92 

Resíduos 9 1,30 0,14 0,14 

  Total 34 9,15 1,00 
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APÊNDICE 

 

 

 
Apêndice 1 – Ambientes amostrados nas 36 unidades amostrais de paisagem distribuídas nos Campos Sulinos 

do Rio Grande do Sul, Brasil. a: Vacaria; b: São José dos Ausentes; c: Jaquirana; d: Cambará do Sul; e-f: São 

Francisco de Paula; g: Capivari do Sul; h: Palmares do Sul; i: Rio Pardo; j: Cachoeira do Sul: k: Encruzilhada do 

Sul; l: Santana da Boa Vista; m: Candiota; n: Pinheiro Machado; o: Pedras Altas. 
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Apêndice 2 – Ambientes amostrados nas 36 unidades amostrais de paisagem distribuídas nos Campos Sulinos 

do Rio Grande do Sul, Brasil. a-b: Aceguá; c: Herval; d: Arroio Grande; e: Jaguarão; f: Rio Grande; g: Santa 

Vitória do Palmar; h: Dom Pedrito; i: Santa Margarida do Sul; j: São Gabriel; k: Santana do Livramento; l: 

Alegrete; m: São Francisco de Assis; n-o: Alegrete. 32. Itaqui, 33. São Borja, 34. Santo Antônio das Missões. 
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Apêndice 3 – Ambientes amostrados nas 36 unidades amostrais de paisagem distribuídas nos Campos Sulinos 

do Rio Grande do Sul, Brasil. a: Itaqui; b: São Borja; c: Santo Antônio das Missões. 
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Apêndice 4 – Espécies de anuros registradas nas 36 unidades amostrais distribuídas nos Campos Sulinos do Rio 

Grande do Sul, Brasil. a: Limnomedusa macroglossa; b: Melanophryniscus atroluteus; c: Rhinella fernandezae; 

d: R. icterica; e: R. scheideri; f: Aplastodiscus perviridis; g: Dendropsophus minutus; h: D. sanborni; i: 
Hypsiboas joaquini; j: H. cf. joaquini; k: H. leptolineatus; l: H. pulchellus; m: Phyllomedusa iheringii; n: 

Pseudis cardosoi; o: P. minuta. 
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Apêndice 5 – Espécies de anuros registradas nas 36 unidades amostrais distribuídas nos Campos Sulinos do Rio 

Grande do Sul, Brasil. a: Scinax berthae; b: S. fuscovarius; c: S. granulatus; d: S. nasicus; e: S. squalirostris; f: 

S. tymbamirim; g: S. uruguayus; h: Leptodactylus chaquensis; i: L. fuscus; j: L. gracilis; k: L. latinasus; l: L. 

latrans; m: L. mystacinus; n: Physalaemus biligonigerus; o: P. cuvieri. 
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Apêndice 6 – Espécies de anuros registradas nas 36 unidades amostrais distribuídas nos Campos Sulinos do Rio 

Grande do Sul, Brasil. a: Physalaemus henselii; b: P. riograndensis; c: Pseudopaludicola falcipes; d: 

Elachistocleis bicolor; e: Odontophrynus americanus; f: O. maisuma. 
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PADRÕES EM MACROESCALA: PROCESSOS NEUTROS E BASEADOS 
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RESUMO 

A teoria de metacomunidades procura entender como a dispersão e a heterogeneidade 

ambiental, em diferentes escalas espaciais, contribuem no pool de espécies de uma dada 

região. Neste trabalho, avaliamos a influência dos processos neutros e baseados em nicho, em 

ampla escala espacial, sobre a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos, e verificamos 

a importância relativa dos descritores ambientais e do espaço sobre a estrutura da 

metacomunidade. O estudo foi desenvolvido nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, 

Brasil, que estão incluídos nos biomas Pampa e Mata Atlântica. Os anuros foram amostrados 

pela ‘busca em sítios de reprodução’ em 36 unidades amostrais de paisagem de 2 x 2 Km, nas 

quais foram amostrados 165 corpos d’água com heterogeneidade ambiental variável. 

Avaliamos a influência de 20 descritores ambientais locais dos corpos d’água, oito da 

paisagem e 123 filtros espaciais sobre a estruturação da metacomunidade. Registramos 32 

espécies de anuros distribuídas em cinco famílias. A partilha de variância revelou que 5% da 

estrutura foi explicada exclusivamente pelos descritores ambientais locais, 4% pelos 

descritores da paisagem e 17% pelos filtros espaciais. Ambos os processos neutros 

(relacionados à baixa capacidade de dispersão) e baseados em nicho (relacionados à 

dependência das condições ambientais locais e da paisagem) influenciaram a estrutura da 

metacomunidade, no entanto, os neutros foram dominantes. Portanto, medidas de conservação 

da anurofauna dos Campos Sulinos devem levar em conta esses dois padrões, que são 

complementares. Devido à baixa capacidade de dispersão dos anuros registrada nos Campos 

Sulinos, medidas de conservação devem priorizar estratégias de proteção e valorização da 

matriz campestre, para que não haja substituição por monoculturas (soja, silvicultura e 

rizicultura). Além disso, devem ser priorizadas as conexões entre os remanescentes 

campestres existentes, pois a conexão pode facilitar o fluxo gênico e evitar declínios 

populacionais em áreas já convertidas. Dado que anuros são dependentes das condições 

ambientais locais, devem ser priorizadas áreas que apresentem condições para a formação de 
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corpos d’água permanentes e temporários, assim como demais áreas úmidas que são 

importantes para a reprodução dos anuros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: padrões em macroescala, Amphibia, uso de habitat, partição da 

variância.  

 

 

ABSTRACT 

The metacommunity theory aims to understand how the dispersion and environmental 

heterogeneity at different spatial scales contribute in the species pool. In this study, we aimed 

to evaluate the influence of neutral and niche-based processes to a large spatial scale, on the 

metacommunity of anurans from ‘Campos Sulinos’ (CS), and assess the relative importance 

of the environmental descriptors and of the space on the structure of the metacommunity. The 

study was developed in the CS of southern Brazil, in open areas of the Pampa and Atlantic 

Forest biomes. The anurans were sampled by ‘survey at breeding sites’ in 36 landscape 

sample units of 2 x 2 km, where we sampled 165 water bodies with variable environmental 

heterogeneity. We evaluated the influence on the structure of the metacommunity of 20 local 

environmental descriptors of water bodies, eight descriptors of the landscape scale and 123 

spatial filters. We recorded 32 anuran species distributed in five families. The partition of 

variance showed that 5% of the metacommunity structure was explained exclusively by the 

local environmental descriptors, 4% by landscape descriptors and 17% by spatial filters. Both 

neutral (related to low-dispersion) and niche-based (related to the dependence of local and 

landscape environmental conditions) processes influenced the structure of the 

metacommunity, however, the influence of neutral processes was dominant. Therefore, 

conservation measures must take into account these two complementary patterns of species 

spatial distribution. Due to the low dispersal ability of some anuran species recorded at 

‘Campos Sulinos’, conservation actions must prioritize protection strategies and enhancement 

of grassland matrix, so that there is no replacement for monocultures (soy, rice farming and 

forestry). In addition, the connections between the remaining grassland areas should be 

prioritized, because it can facilitate the gene flow and prevent population declines on areas 

already converted. Given that frogs are dependent on local environmental conditions for 

reproduction, areas suitable for the formation of permanent and temporary water bodies, as 

well as wetlands, should be prioritized for conservation. 

 

KEYWORDS: macroscale patterns, Amphibia, habitat use, partition of variance. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ecologia de comunidades procura entender como as características ambientais e 

espaciais influenciam a estruturação das comunidades. Processos como crescimento, 

dispersão, reprodução e mortalidade podem contribuir para os padrões de distribuição 

observados. A teoria neutra assume que todos os indivíduos são ecologicamente equivalentes 

e tem a mesma probabilidade de reproduzir, morrer, especiar e de colonizar novos habitats. 
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Assim, possíveis diferenças na composição de comunidades são geradas por flutuações 

demográficas estocásticas (Hubbell 2001; Chesson 2000). Consequentemente, a distribuição 

de espécies no ambiente será aleatória, mas autocorrelacionada espacialmente, devido à 

limitação de dispersão dos indivíduos (Leibold et al. 2004). Por outro lado, a teoria baseada 

em nicho propõe que a distribuição espacial das espécies é impulsionada pela capacidade que 

os organismos têm de colonizar determinados habitats, ao longo de gradientes ambientais. 

Dessa forma, as espécies teriam capacidade de colonizar habitats que apresentem os requisitos 

ambientais essenciais para que maximizem sua aptidão e consequentemente sua sobrevivência 

(Leibold 1995; Chase and Leibold 2003; Chesson 2000). De fato, os estudos têm comprovado 

que tanto processos neutros como baseados em nicho podem influenciar a estruturação de 

uma comunidade (Cottenie 2005; Logue et al. 2011). Para avaliar como a dispersão e a 

heterogeneidade ambiental em diferentes escalas espaciais contribuem no pool de espécies 

regional, foi proposta a teoria de metacomunidades, na qual uma comunidade local está ligada 

pela dispersão de várias espécies, que estão potencialmente interagindo entre si (Leibold et al. 

2004; Wilson 1992).  

Muitas espécies nos dias atuais são encontradas ocupando remanescentes de habitat 

natural inseridos em paisagens antropizadas. Para que essas espécies possam utilizar habitat 

antropizados, é preciso que o ambiente tenha as condições ambientais necessárias para a 

sobrevivência dos indivíduos e que haja um equilíbrio entre eventos de extinção e 

colonização. Nesse sentido, pesquisas com diferentes grupos taxonômicos (e.g. plantas, 

mamíferos e aranhas) têm evidenciado que características locais e da paisagem têm 

implicações importantes para a conservação do pool de espécies regional, uma vez que essas 

características influenciam a estruturação das comunidades (Baldissera et al. 2012; Zulka et 

al. 2014; Šálek et al. 2014). Especialmente para anfíbios, que apresentarem um ciclo de vida 

bifásico (adultos habitam ambientes terrestres e os jovens se desenvolvem em habitats 

aquáticos), essa avaliação se torna muito importante para a conservação. De fato, trabalhos 

em diferentes partes do mundo têm evidenciado que tanto descritores locais dos corpos d’água 

como da paisagem são preditores da riqueza, abundância e composição das comunidades 

(Buskirk 2005; Werner et al. 2007; Gómez-Rodríguez et al. 2009; Prado and Rossa-Feres 

2014). 

Além da dependência das características ambientais, os anuros apresentam baixa 

capacidade de dispersão (Smith and Green 2005). Em áreas florestais, onde as condições 

ambientais são mais favoráveis à dispersão dos anuros (e.g. maior umidade), descritores 

ambientais relacionados aos processos baseados em nicho atuariam sobre a maioria das 
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espécies da metacomunidade (Prado and Rossa-Feres 2014; Provete et al. 2014). 

Diferentemente, áreas abertas como campos e savanas apresentam características ambientais 

que tornam os anuros mais vulneráveis às variações climáticas locais (e.g. insolação intensa, 

grande variação na umidade do ar, um longo período histórico seco e maior exposição a 

predadores) (Martins et al. 1993; Allaby 2006; Werneck 2011). Por isso, em áreas abertas os 

anuros apresentam baixa capacidade de dispersão, aumentando assim a importância dos 

processos neutros na estruturação da metacomunidade. 

Os Campos estão entre os maiores ecossistemas terrestres do mundo e se distribuem 

por 52,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo encontrados no interior de todos os 

continentes, exceto na Groelândia e no continente Antártico (WRI 2000). Na porção austral da 

América do Sul, os campos se estendem pelo sul do Brasil, Uruguai e Argentina (Fonseca et 

al. 2013). No Brasil, as formações campestres são conhecidas como Campos Sulinos e são 

caracterizadas por apresentarem uma matriz composta predominantemente por gramíneas 

(Pillar et al. 2012) que abriga uma alta diversidade de espécies endêmicas da flora e de fauna 

(Boldrini 2009; Iganci et al. 2011; Bencke 2009). No entanto, a biodiversidade dos Campos 

Sulinos ainda não é satisfatoriamente conhecida (Bond and Parr 2010), e sua conservação 

vem sendo negligenciada, quando comparado a ambientes florestais (Overbeck et al. 2007). A 

cobertura original dos Campos Sulinos vem sofrendo redução, basicamente para a agricultura 

(principalmente para o plantio de soja, silvicultura e rizicultura) e urbanização (Cordeiro and 

Hasenack 2009), atualmente 51% da vegetação campestre original já foi suprimida (Hasenack 

et al. 2007). Poucos são os trabalhos que tem avaliado o impacto da fragmentação e conversão 

dos campos em monoculturas nos Campos Sulinos, no entanto, estes indicam que os anfíbios 

são susceptíveis às mudanças na paisagem e que medidas conservacionistas urgentes são 

requeridas frente à conversão de hábitat em larga escala (Machado et al. 2012; Machado and 

Maltchik 2010; Alves 2014; Santos et al. 2014). 

Portanto, neste trabalho objetivamos avaliar a influência dos processos neutros e 

baseados em nicho, em ampla escala espacial, sobre a metacomunidade de anuros dos 

Campos Sulinos do sul do Brasil, e verificar a importância relativa dos descritores ambientais 

e espaciais sobre a estrutura da metacomunidade. As questões que norteiam nosso trabalho 

são: 1) processos neutros têm maior influencia sobre a estrutura da metacomunidade do que 

processos baseados em nicho? 2) quais descritores ambientais locais e da paisagem melhor 

explicam a estrutura da metacomunidade? 3) qual é a importância relativa do componente 

ambiental, espacial e da interação entre estes para estruturar a metacomunidade? Com base na 

teoria neutra e de nicho, hipotetizamos que processos baseados nas duas teorias exercem 
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influência na estrutura da metacomunidade de anuros. No entanto, processos neutros devem 

exercer maior influência devido à dispersão de anuros ser mais restritiva em ambientes 

abertos do que em florestas (Rothermel and Semlitsch 2002; Nowakowski et al. 2013; Prado 

and Rossa-Feres 2014). Baseado na história de vida dos anuros e nas características 

ambientais dos campos, esperamos que preditores locais dos corpos d’água relacionados à 

estrutura da vegetação (Both et al. 2008; Vasconcelos et al. 2009; Prado and Rossa-Feres 

2014; Provete et al. 2014) e aos fatores físicos e químicos da água (Both et al. 2008), assim 

como descritores da paisagem relacionados ao estado de conservação e quantidade de área 

alagada, exerçam influência sobre a estrutura da metacomunidade.  

 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo  

 

O estudo foi desenvolvido nos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul, Brasil, que 

representam 13,7 milhões de hectares do território brasileiro e estão incluídos em dois 

biomas: Pampa, na porção sul e oeste do estado, e Mata Atlântica, nas partes mais altas do 

planalto norte do Rio Grande do Sul, onde são também conhecidos como Campos de Cima da 

Serra (IBGE 2004; Overbeck et al. 2007). Os Campos Sulinos são caracterizados por uma 

paisagem composta predominantemente por gramíneas, contudo algumas regiões são mais 

bem definidas como um mosaico de campo e arbustos esparsos ou manchas isoladas de 

floresta (estacional ou ombrófila mista) (Pillar et al. 2012; Luza et al. 2014). Os campos são 

originários de um clima frio e seco característico do Quaternário Tardio (42.000-10.000 anos 

antes do presente) (Marchiori 2004; Overbeck et al. 2007), portanto são mais antigos do que a 

expansão natural das formações florestais no sul do Brasil (Behling et al. 2005, 2009; 

Overbeck et al. 2007). Por isso, a vegetação típica de campo é considerada como pioneira e 

persiste a milhares de anos (Bond and Parr 2010). 

Os Campos Sulinos estão localizados na zona temperada sul, na transição entre os 

climas Tropical e Temperado (Overbeck et al. 2007). Essa região apresenta chuvas bem 

distribuídas ao logo do ano e quatro estações definidas. No bioma Pampa, os climas são do 

tipo Temperado Úmido e Subúmido, Subtemperado Úmido e Subúmido, Subtropical Úmido e 

Subúmido, e em algumas regiões pode ocorrer déficit hídrico no verão (Maluf 2000). As 

temperaturas médias anuais ficam em torno de 13° C a 17° C e a precipitação anual varia de 
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1200 a 1600 mm (Overbeck et al. 2007). Na porção do bioma Mata Atlântica, o clima é do 

tipo Temperado Úmido (TE UM), a temperatura média anual varia de 12 °C a 18 °C e a 

precipitação pode atingir até 2500 mm em algumas regiões (Almeida 2009). Nos campos de 

ambos os biomas, a ocorrência de geadas durante o inverno é comum e neve é registrada 

ocasionalmente nos pontos de maior altitude (Almeida 2009; Maluf 2000). 

 

Delineamento amostral 

 

A seleção das unidades amostrais foi realizada com base em amostragem aleatório-

estratificada, buscando contemplar dois critérios: a representação geográfica de toda a área de 

distribuição dos Campos Sulinos do Rio Grande do Sul e a representação das diferentes 

tipologias campestres. O estado do Rio Grande do Sul foi subdividido em polígonos de 

Thiessen, com área aproximada de 86,7 km
2
, gerados a partir da malha de pontos de 10 km x 

10 km estabelecida pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para 

amostragem de informações de campo relativas ao Inventário Florestal Nacional. Os 

polígonos foram sobrepostos e classificados com base no mapa de tipologias campestres do 

Rio Grande do Sul (Hasenack et al. 2010). Os polígonos de regiões campestres foram então 

sobrepostos ao mapa de uso e cobertura da terra no Rio Grande do Sul (Cordeiro and 

Hasenack 2009) sendo quantificado o percentual de campos existentes dentro de cada 

polígono. Finalmente, foram sorteados dois polígonos dentro de cada uma das dez tipologias 

campestres, com exceção das que apresentaram maior área de distribuição, nas quais foram 

selecionados polígonos adicionais. Ao todo a amostra contemplou 36 polígonos, cada um 

sendo denominado de unidade amostral regional (UAR). Em cada polígono selecionado foi 

estabelecida uma unidade amostral de 2 x 2 km, denominada de unidade amostral de 

paisagem (UAP). O critério para a localização da UAP dentro da UAR foi assistemático e 

levou em conta a presença de remanescentes campestres dentro de uma mesma propriedade 

rural, facilidade de acesso e permissão dos proprietários. 

 

Coleta de dados 

  

As coletas foram realizadas na primavera dos anos de 2011 e 2012 (entre os meses de 

setembro a dezembro), época do ano mais favorável à atividade da anurofauna em regiões 

com sazonalidade climática no sul do Brasil (Both et al. 2008; Santos et al. 2008). Em cada 

uma das 36 UAP foram selecionados corpos d’água naturais ou artificiais, resultando na 
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amostragem de 164 corpos d’água, amostrados apenas uma vez. A fim de abranger uma maior 

variação nos descritores locais dos corpos d’água, optamos por uma amostragem de um 

grande número de corpos d’água em um curto período de tempo (Dorcas et al. 2010). Na 

UAP do município de Rio Grande não registramos corpos d’água para serem amostrados 

(Figura 1).  

Os anuros foram amostrados através do método de ‘busca em sítios de reprodução’ 

(sensu Scott Jr. and Woodward 1994), que consiste em uma estimativa da abundância de 

machos de todas as espécies em atividade de vocalização ao longo das margens dos corpos 

d’água. A amostragem foi realizada durante o período crepuscular e noturno e o esforço da 

amostragem foi proporcional ao tamanho e complexidade dos ambientes (sensu Scott Jr. and 

Woodward 1994). A fim de evitar o efeito na diferença de tamanho das unidades amostrais, 

utilizamos nas análises estatísticas, dados de densidade de anuros em atividade de vocalização 

nos corpos d’água, i.e., abundância de cada espécie registrada no corpo d’água foi dividida 

pela área total do corpo d’água (Greenwood and Robinson 1996). 

Para cada corpo d’água amostrado foram mensuradas variáveis ambientais locais a 

partir de descritores físicos e químicos da água e da heterogeneidade estrutural. Os descritores 

quantitativos foram: a) pH (mg/h); b) salinidade (ppt); c) oxigênio dissolvido (mg/L); d) 

temperatura da água (°C); e) turbidez (ntu); f) condutividade (μS/cm); g) área do corpo d’água 

(m), obtida pela fórmula da elipse; h) altitude (m); i) profundidade média (cm); j) 

porcentagem de sombreamento no espelho d’água (%); k) porcentagem de cobertura vegetal 

no espelho d’água (%). Os seguintes descritores qualitativos foram registrados através de 

estimativa visual: l) origem do corpo d’água: natural ou antrópico; m) hidroperíodo: 

temporário ou permanente (corpos d’água permanentes são mais profundos e apresentam 

macrófitas aquáticas); n) troca d’água: estagnada ou constante troca; o) tipo de fundo: lodoso, 

pedregoso e/ou arenoso; p) número de tipos de margem: 1. solo alagado, 2. solo seco, 3. solo 

úmido; q) número de estratos de vegetação na margem: 1. rasteiro-herbáceo até 30 cm, 2. 

herbáceo-arbustivo (31 a 70 cm), 3. arbustivo (71 a 99 cm), 4. arbóreo (>1 m); r) número de 

estratos de vegetação no espelho d’água: 1. até 30 cm, 2. de 31 cm a 60 cm, 3. maior do que 

1m. Além disso, foi amostrada a riqueza de famílias de potenciais predadores invertebrados e 

peixes, com auxílio de puçá: Lestidae, Calopterygidae, Aeshnidae, Libellulidae, Corduliidae. 

Hydrophilidae, Ptilodactylidae, Elmidae, Dryopidae, Noteridae, Dysticidae, Naucoridae, 

Belastomatidae, Pleidae, Nepidae, Gelastocoridae, Hirudinea, Aeglidae, Parastacidae, 

Trichodactylidae, Cichlidae, Characidae, Erythrinidae, Heptapteridae, Synbranchidae.  
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Os descritores da paisagem foram mensurados pelo mapeamento digital de uso e 

cobertura da terra para a UAP utilizando os anos base 2002 e 2009. Cada mapeamento foi 

executado a partir de um mosaico de imagens georreferenciadas dos satélites Landsat 5 TM e 

7 ETM+, com resolução espacial de 30 m, contemplando todo o estado do Rio Grande do Sul. 

As classes de cobertura do solo foram estabelecidas por interpretação visual em tela na escala 

1:30.000, com base em duas composições coloridas em falsa-cor (RGB 543 e RGB 453). A 

área mínima mapeável correspondeu a manchas cujo eixo maior foi igual ou superior a 300 m 

(10 mm na escala 1:30.000). Em cada UAP foram reconhecidos e interpretados o 

uso/cobertura do solo, o que resultou nos seguintes tipos de uso: Campo: área total 

reconhecível como campo nativo, exceto áreas de campo úmido e degradado; Mata: área total 

de floresta nativa primária ou em estágio sucessional avançado; Alagada: área total de campo 

úmido e banhados; Água: área total de açudes, barragens, lagoas e lagunas; Degradada: área 

total de terra utilizada para atividades antrópicas; Silvicultura: área total de cultivos de pinus, 

eucalipto, araucária e acácia e áreas recentemente cortadas; Agricultura: área total de cultivos 

anuais não irrigados; Rizicultura: área total de cultivo de arroz e arroz irrigado e solos 

preparados em várzeas; Mista: área total de cultivos variados em pequenas parcelas e 

mineração; Arenoso: área total de praias, dunas de areia móvel depositado pela ação do vento, 

solo arenoso exposto pela ação antrópica.  

Para determinar como o padrão espacial influencia a distribuição das espécies na 

metacomunidade foram utilizados Mapas Autovetores de Moran (MEM), construídos a partir 

das coordenadas geográficas de cada corpo d’água (Legendre and Legendre 2012). Os MEM 

envolvem dois tipos de matrizes (B e A) que são construídas separadamente. A matriz B 

contém dados de presença e ausência das conexões entre os pontos amostrais (i.e. corpos 

d’água) e pode ser construída com diferentes gráficos de vizinhança espacial (e.g. ‘Delaunay 

triangulation’, ‘Gabriel graph’ e ‘Minimum spanning trees’). A matriz A contém valores, ou 

pesos, dados às conexões entre pontos amostrais, diferentes tipos de medidas de pesos podem 

ser utilizadas (e.g. linear e ‘convave-down’) (Legendre and Legendre 2012; Dray et al. 2006). 

Como resultado, são gerados filtros espaciais (autovetores) ortogonais não correlacionados, 

que são utilizados para representar as relações espaciais entre pontos amostrais em análises 

multivariadas (Dray et al. 2012). Os primeiros filtros espaciais geralmente descrevem 

estruturas espaciais amplas, ou seja, que englobam a variação espacial de toda área amostrada, 

enquanto os últimos filtros descrevem estruturas espaciais em escala local (Dray et al. 2012; 

Legendre and Legendre 2012). A escolha do modelo mais parcimonioso é realizada pelo 

critério de informação (AIC; Akaike 1974).  
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Para a análise dos MEM, utilizamos como gráficos de vizinhança espacial ‘Delaunay 

triangulation’, ‘Gabriel graph’ e ‘Minimum spanning trees’, e como medida de peso foram 

utilizadas distâncias lineares entre os corpos d’água. Todos os modelos geraram 123 filtros 

espaciais, sendo 108 com autocorrelação positiva. O modelo mais parcimonioso foi o que 

utilizou ‘Deleaunay triangulation’, e a distância de trucagem foi de 413,64 km (AIC = -38,82 

versus -34.00 do AIC do modelo nulo, com média de 5,74 pontos de ligações). ‘Gabriel 

graph’ apresentou distância de truncamento 254,25 km (AIC = -39,45 versus -34.00 do AIC 

do modelo nulo, com média de 2,70 pontos de ligações) e ‘Minimum spanning trees’ 

apresentou distância de truncamento 150,13 km (AIC = -41,46 versus -34.00 do AIC do 

modelo nulo, com média de 1,98 pontos de ligações). As análises foram conduzidas usando o 

pacote spacemakeR (Dray 2010) no software R versão 3.0.2 (R Development Core Team 

2010). 

 

Análise de dados 

  

 A avaliação do papel da heterogeneidade ambiental (local e da paisagem) e do espaço 

sobre a organização da metacomunidade de anuros estudada foi realizada pela análise de 

redundância (RDA). A RDA é um método linear que combina regressão múltipla com análise 

de componentes principais a fim de buscar uma série de combinações lineares das variáveis 

explanatórias (i.e. descritores ambientais locais, da paisagem e filtros espaciais) que melhor 

explicam a variação na matriz resposta (i.e. densidade das espécies) (Borcard et al. 2011). 

Utilizamos RDA para relacionar quatro matrizes de dados: 1. densidade de anuros em 

atividades de vocalização nos corpos d’ água; 2. descritores ambientais locais dos corpos d’ 

água; 3. descritores da paisagem (UAP 2 x 2 km); 4. filtros espaciais (MEM). A densidade foi 

transformada pela distância de Hellinger para homogeneizar a variação entre as espécies 

(Legendre and Gallagher 2001). As variáveis ambientais locais e da paisagem foram 

transformados por log (x+1), raiz quadrada ou arco-seno, dependendo do tipo de variável, e 

padronizados pelo desvio padrão (Legendre and Legendre 2012). 

Primeiramente testamos a presença de uma tendência linear na matriz resposta (i.e. 

densidade de anuros) através de uma RDA entre essa matriz e as coordenadas geográficas dos 

corpos d’água. Assim, testamos a existência de uma influência espacial mais ampla que a 

escala espacial representada pelas amostras (corpos d’água). Se presente, a tendência linear 

deve ser removida uma vez que esse efeito espacial mais amplo não será contemplado na 
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análise (Borcard et al. 2011). Não encontramos um efeito linear significativo (F = 1,22; p = 

0,32; R
2 
ajustado = 0,003), assim podemos seguir as análises com a matriz resposta original.  

Em seguida realizamos uma RDA global de todos os descritores ambientais (locais e 

da paisagem) para evitar a multicolinearidade observando os fatores de inflação de variância 

(VIFs). Retemos no modelo apenas descritores ambientais com VIFs menores do que três 

(Zuur et al. 2010), pois valores maiores aumentam a chance de erro do tipo I (Borcard et al. 

2011). Depois da escolha dos descritores ambientais, realizamos as análises de redundâncias 

parciais (pRDA), para verificar os efeitos dos descritores ambientais locais e da paisagem e 

dos filtros espaciais sobre a metacomunidade. A significância dos eixos foi verificada através 

de 999 permutações de Monte Carlo (Legendre and Legendre 2012).  

Para identificar a contribuição relativa do componente puramente ambiental 

(descritores ambientais locais e da paisagem), puramente espacial (filtros espaciais), e do 

componente formado pela interação entre ambiente e espaço na explicação da estrutura da 

metacomunidade, utilizamos a partilha de variância dos resultados obtidos na RDA (Borcard 

et al. 1992, 2011). Um dos principais problemas da partição de variância é que o componente 

puramente espacial pode ser superestimado, e isso afeta o indicador de processos neutros 

(Laliberté et al. 2009). Para resolver esse problema, avaliamos os padrões de autocorrelação 

espacial da densidade das espécies preditas pelo componente puramente espacial, através do 

protocolo desenvolvido por Diniz-Filho et al. (2012). Para tal, primeiramente devemos 

construimos correlogramas de I de Moran’ com sete classes de distâncias, utilizando as 

densidades das espécies e as coordenadas geográficas dos corpos d’água. Depois construímos 

uma matriz (M) de similaridade entre as densidades das espécies e os correlogramas, 

utilizando como medida de similaridade a distância de Manhattan. Em seguida, construímos 

uma matriz de correlação (R) somente entre as densidades das espécies. Por fim, realizamos 

uma correlação de Mantel entre as matrizes R e M, em caso de dinâmica neutra, não deve 

haver correlação (Diniz-Filho et al. 2012). A partir desse protocolo, podemos obter três 

previsões dos padrões espaciais na densidade das espécies sobre dinâmicas neutras: (1) os 

mapas de densidades das espécies serão independentes, i.e., eles não mostrarão padrões 

espaciais similares, (2) os correlogramas tenderão a ser semelhantes em forma e magnitude, 

quando as espécies estiverem sob taxas limitadas e semelhantes de dispersão, nesse caso, a 

densidade das espécies será espacialmente estruturada, (3) padrões de correlação entre a 

densidade dentro de grupos de espécies com correlogramas semelhantes, são gerados pelo 

aumento de espécies que não respondem ao padrão de neutralidade e sim a processos 

baseados em nicho, i.e., as densidades das espécies são movidas por fatores determinísticos 
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ambientais (Diniz-Filho et al. 2012). As análises foram realizadas no software R versão 3.0.2 

(R Development Core Team 2010), utilizando os pacotes vegan (Oksanen et al. 2009), SoDA 

(Chambers 2008), packfor (Dray 2010), pgirmess (Giraudoux 2014), spdep (Bivand et al. 

2010) e ade4 (Dray et al. 2013). 

 

 

RESULTADOS 

 

Registramos machos em atividade de vocalização em 75,8% (n = 125) dos corpos 

d’água amostrados, o que resultou em 32 espécies de anuros (2.345 indivíduos) distribuídas 

em cinco famílias: Bufonidae (4), Hylidae (14), Leptodactylidae (12), Microhylidae (1) e 

Odontophrynidae (1). Dendropsophus minutus, D. sanborni, Elachistocleis bicolor, 

Hypsiboas pulchellus e Pseudopaludicola falcipes foram as espécies mais frequentes, 

ocorrendo em mais de 24% das poças amostradas (Tabela 1). A abundância média de machos 

em atividade de vocalização por corpo d’água foi de 18,76 indivíduos (desvio padrão: 23,91; 

amplitude: 1-152) e a riqueza média foi de 3,75 espécies (desvio padrão: 2,66; amplitude: 1-

13).  

 Os padrões em ampla escada registrados na metacomunidade de anuros dos Campos 

Sulinos se referem a influencia de oito descritores ambientais locais, oito da paisagem e 34 

filtros espaciais. As RDA representando correlação entre a densidade das espécies nos corpos 

d’água e os descritores ambientais locais (F = 2,59; p = < 0,01; R² ajustado = 0,11), da 

paisagem (F = 2,89; p = < 0,01; R² ajustado = 0,11) e os filtros espaciais (F = 2,43; p = < 

0,01; R² ajustado = 0,28) foram significativas (Figura 2). Os dois primeiros eixos da RDA 

com descritores locais explicaram 10% da variação total dos dados (Tabela 2). O primeiro 

eixo foi positivamente relacionado com a profundidade média (r = 0,20) e oxigênio dissolvido 

(r = 0,10), e negativamente relacionados com altitude (r = -0,11) e pH (r = -0,09). O segundo 

eixo foi positivamente relacionado com riqueza de peixes (r = 0,13), pH (r = 0,33) e 

profundidade média (r = 0,20), e negativamente relacionado com porcentagem de cobertura 

vegetal no espelho d’água (r = -0,07). Quanto às espécies, Dendropsophus sanborni foi 

positivamente relacionada com riqueza de peixes potencialmente predadores e temperatura da 

água. Hypsiboas pulchellus foi positivamente relacionada a oxigênio dissolvido, pH e 

porcentagem de sombreamento no espelho d’água e negativamente relacionado à água 

estagnada. Scinax granulatus foi positivamente relacionada à altitude e Scinax squalirostris à 

água estagnada e negativamente relacionado ao pH, profundidade e hidroperíodo (Tabela 4).  
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Os dois primeiros eixos da RDA utilizando os descritores da paisagem explicaram 9% 

da variabilidade dos dados (Tabela 2). O primeiro eixo foi positivamente relacionado com a 

área total alagada (r = 0,01) e negativamente relacionada com área total de campo (r = -0,18) 

e degradada (r = -0,07). O segundo eixo foi positivamente relacionado com área total 

degradada (r = 0,04), de água (r = 0,03) e mista (r = 0,03), e negativamente relacionada com a 

porcentagem de campo (r = -0,02) e de silvicultura (r = -0,03). Quanto às espécies, 

Pseudopaludicola falcipes foi positivamente relacionado à área degradada e negativamente a 

porcentagem de campo, já Dendropsophus sanborni foi negativamente relacionada à 

porcentagem de mata (Tabela 4). Os dois primeiros eixos da RDA com os filtros ambientais 

explicaram 16% da variabilidade dos dados (Tabela 2). Dos 34 filtros ambientais 

selecionados, 25 apresentam autocorrelação em ampla escala, sete em média e dois em fina 

escala.  

A partilha de variância revelou que 5% da estrutura da metacomunidade foi explicada 

exclusivamente pelos descritores ambientais locais (R
2 

ajustado = 0,05; p = < 0,01), 4% pelos 

descritores da paisagem (R
2 

ajustado = 0,04; p = < 0,01); e 17% pelos filtros espaciais (R
2 

ajustado = 0,17; p = < 0,01; Figura 3). A interação entre os três descritores (locais, da 

paisagem e filtros espaciais) explicou 4% da variabilidade dos dados. A interação entre os 

descritores locais e filtros espaciais explicaram 3%, e a interação dos descritores da paisagem 

e os filtros espaciais 4% da variabilidade dos dados. A porção não explicada da estrutura da 

metacomunidade de anuros foi de 65%. A distância média de Manhattan entre os 

correlogramas foi 1,13 (± 0,29) e a correlação de Mantel entre as matrizes M e R não foi 

significativa (r = 0,03; p = 0,31). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Esse é o primeiro estudo a avaliar os padrões que regem a metacomunidade de anuros 

dos Campos Sulinos em ampla escala geográfica. Registramos que ambos os processos 

neutros e de nicho estruturam a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos, embora os 

processos neutros sejam dominantes. Verificamos isso devido à explicação obtida pelo 

componente puramente espacial (17%), o qual refletiu uma autocorrelação em ampla (25 

filtros espaciais), média (sete filtros espaciais) e fina escala espacial (dois filtros espaciais). 

No entanto, o pool de espécies da metacomunidade também sofreu influência de processos 
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baseados em nicho, uma vez que tanto descritores ambientais locais (5%) como da paisagem 

(4%) influenciaram a estruturação da metacomunidade.  

A autocorrelação espacial se deve principalmente à limitação de dispersão dos 

indivíduos (Legendre and Legendre 2012), e pelo fato da capacidade de dispersão variar entre 

as espécies e grupos taxonômicos, a importância dos processos neutros e de nicho varia entre 

as metacomunidades estudadas. Por exemplo, aves e mamíferos apresentam maior capacidade 

de dispersão que répteis e anfíbios, de modo que os anfíbios estão entre os vertebrados mais 

sedentários (Wells 2007) devido à pele permeável e à ectotermia (Sinsch 1990). De fato, tem 

se observado que comunidades de animais endotérmicos são estruturadas por processos 

baseados em nicho, enquanto que entre animais ectotérmicos (peixes, anfíbios, répteis e a 

maioria de invertebrados, exceto formigas) não há indícios de que as comunidades sejam 

estruturadas, de modo que processos neutros são os dominantes (Gotelli and McCabe 2002). 

Anuros apresentam um padrão de dispersão de curta à média distância, com dispersão 

variando entre 400 m a 10 km (Smith and Green 2005), normalmente durante a noite e restrita 

aos ambientes de reprodução ou ao conjunto de corpos d’água próximos (Semlitsch 2008). A 

capacidade de dispersão na metacomunidade de anuros pode variar entre as espécies, pois 

algumas dispersam pouco no período reprodutivo por serem territoriais (e. g. Dendropsophus 

minutus, D. sanborni, Pseudis minuta, Physalaemus iheringii e Physalaemus gracilis), 

enquanto outras procuram ativamente por fêmeas e tendem a ter uma área de vida maior (e.g. 

Rhinella icterica e R. schneideri) (Russell et al. 2005; Wells 2007). Além disso, algumas 

espécies registradas na metacomunidade podem escolher ativamente locais de reprodução 

mais favoráveis para o desenvolvimento larval (Santos et al. 2012). Nossos resultados 

apontam grupos de espécies respondendo a ambos os processos neutros e de nicho, e futuros 

trabalhos devem avaliar se diferentes grupos de espécies (e.g. comuns e raras, terrícolas e 

arborícolas) respondem de formas distintas aos processos (Siqueira et al. 2012), revelando 

quais são as espécies que têm maior deslocamento e quais podem escolher ativamente os 

ambientes de reprodução. Além disso, o habitat de ocorrência também influencia o 

deslocamento das espécies. Por exemplo, ambientes florestais apresentam condições que 

facilitam a dispersão dos anuros (e.g. umidade, temperatura, luminosidade) quando 

comparados a ambientes abertos (Rothermel and Semlitsch 2002). De modo geral, em 

comunidades de anuros florestais têm se evidenciado um maior efeito dos processos baseados 

em nicho como estruturadores das comunidades (Iop et al. 2012; Santos et al. 2012; Provete 

et al. 2014; Prado and Rossa-Feres 2014).  
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Particularmente em ambientes abertos de climas subtropicais, descritores locais 

relacionados à permanência do corpo d’água (e.g. profundidade, hidroperíodo) são 

importantes na determinação da riqueza e abundância de anuros durante a época mais quente 

do ano, i.e., primavera e verão (Both et al. 2008, 2011; Moreira et al. 2010). Essas variáveis 

estão associadas com o período que os corpos d’água estarão disponíveis para a reprodução 

dos anuros. Por exemplo, corpos d’água permanentes apresentam maior complexidade e são 

mais estáveis que corpos d’água efêmeros e, assim, tendem a ser colonizadas por espécies que 

apresentam padrão reprodutivo prolongado (Wells 2007), como Hypsiboas pulchellus e 

Physalaemus gracilis. Por outro lado, corpos d’água permanentes podem suportar maior 

riqueza e abundância de predadores, principalmente peixes (Heyer et al. 1975). Desta forma, 

as espécies de anuros passam por um conflito ecológico ao escolher o sítio de reprodução, 

pois minimizar o risco de predação significa aumentar o risco de morte por dessecação para os 

girinos (Beebee 1996). Nossos resultados revelaram que a co-ocorrência entre peixes e 

algumas espécies de anuros é positiva, i.e., a pressão de predação parece não exercer forte 

influência na metacomunidade de anuros. Por outro lado, registramos espécies relacionadas a 

corpos d’água mais rasos e com hidroperíodo mais curto, como é o caso de Elachistocleis 

bicolor, Scinax squalirostris e Pseudopaludicola falcipes. As espécies relacionadas aos 

corpos d’água temporários ou efêmeros podem apresentar como adaptações evolutivas para 

sobreviver nesses ambientes, o padrão reprodutivo explosivo (Wells 2007) ou modos 

reprodutivos especializados em evitar a dessecação dos ovos e larvas, como os ninhos de 

espuma típicos de leptodactilídeos (Downie 1988, 1990; Haddad and Prado 2005). Além 

disso, Hypsiboas pulchellus e Physalaemus gracilis estão relacionados a corpos d’água com 

maior porcentagem de sombreamento no espelho d’água, o que deve ser vantajoso nos 

Campos Sulinos, uma vez que a vegetação dos corpos d’água pode agir como uma barreira 

contra a radiação solar para ovos e larvas.  

Os anuros adultos, particularmente as fêmeas, são capazes de selecionar os sítios de 

oviposição que apresentem melhores condições físicas e químicas para a sobrevivência e 

desenvolvimento dos ovos e larvas (Silva and Giaretta 2008; Ultsch et al. 1999). 

Características como o pH, oxigênio dissolvido e temperatura agem como mecanismos 

reguladores da taxa de desenvolvimento e metamorfose dos embriões e girinos (Ultsch et al. 

1999; Gotthard 2001; Sparling 2010) e podem influenciar ou alterar o comportamento nas 

interações predador-presa (McDiarmid and Altig 1999). No presente estudo, Dendropsophus 

sanborni esteve positivamente relacionada com temperatura da água, Hypsiboas pulchellus foi 

positivamente relacionada com oxigênio dissolvido e pH, e Scinax squalirostris foi 
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negativamente relacionada com pH. No entanto, para as espécies de anuros dos Campos 

Sulinos, pouco se conhece sobre os níveis de tolerância quanto à temperatura da água, pH e 

oxigênio dissolvido (Di-Bernardo and Kwet 2002). Estudos visando avaliar os níveis de 

tolerância das variáveis físicas e químicas da água são essenciais, dado que nos Campos 

Sulinos a paisagem de entorno dos corpos d’água está sendo substituída por agricultura (Pillar 

et al. 2009). Em dias chuvosos ocorre o lixiviamento de produtos químicos para os corpos 

d’água, provocando alterações bioquímicas e fisiológicas nos anuros, afetando a taxa de 

sobrevivência das larvas (Peltzer et al. 2008; Attademo et al. 2011). Agroecossistemas 

apresentam também menor disponibilidade de alimento para as larvas de anuros, fator que 

colabora para a baixa sobrevivência das populações (Bionda et al. 2012). Por outro lado, 

girinos de espécies subtropicais como Elachistocleis bicolor, Leptodactylus latinasus, 

Rhinella schneideri e Scinax nasicus são adaptados a ambientes com temperaturas extremas 

(baixas a altas). Contudo, estas espécies estão ameaçadas, pois as temperaturas máximas que 

podem tolerar já estão muito próximas às registradas atualmente nos corpos d’água, de 

maneira que o aumento da temperatura global se torna uma ameaça que pode levar a extinções 

locais dessas espécies (Duarte et al. 2012). Esforços globais são necessários para diminuir o 

aquecimento global, pois populações locais de anfíbios vêm declinando rapidamente (IUCN 

2013; Butchart et al. 2010). 

Áreas campestres que apresentam maior número de corpos d’água como poças e 

riachos, e áreas alagadas como banhados são determinantes para a riqueza e composição das 

comunidades, pois os anuros são dependentes das condições ambientais devido às suas 

características de história de vida (Wells 2007). Por isso, os impactos do uso da terra, como a 

fragmentação e conversão para fins econômicos, são responsáveis pelo padrão de distribuição 

das espécies de anfíbios ameaçados no Novo Mundo (Brum et al. 2013). Nos Campos Sulinos 

são registradas aproximadamente 83 espécies de anuros, sendo 39% são endêmicas desse 

ecossistema (Santos et al. 2014; Crivellari et al. 2014). Atualmente, 7,1% das espécies de 

anfíbios dos Campos Sulinos estão enquadradas em alguma categoria de ameaça global 

(IUCN 2013) e 3,6% estão ameaçadas em escala nacional (Subirá et al. 2013). Nas últimas 

décadas (1976-2002), a redução na cobertura original dos Campos Sulinos no Rio Grande do 

Sul foi de 15,63%, representando 27.350,42 km² convertidos basicamente para agricultura, 

principalmente para o plantio de soja, silvicultura e rizicultura (Cordeiro and Hasenack 2009). 

Como era de se esperar, a fragmentação e conversão da paisagem campestre para a produção 

de monoculturas influencia negativamente a composição da anurofauna. De fato, a 

fragmentação impede a dispersão das espécies mais dependentes de uma matriz inalterada, 
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como as espécies endêmicas do gênero Melanophryniscus, o que leva a diminuição da riqueza 

e ao aumento da abundância de poucas espécies dominantes (Accacio et al. 2003). Realmente, 

em ambientes alterados as espécies generalistas ampliam suas distribuições podendo substituir 

as espécies nativas mais especializadas (Kats and Ferrer 2003). No presente trabalho 

registramos que Pseudopaludicola falcipes está positivamente relacionada a áreas degradadas, 

portanto negativamente relacionada às áreas campestres preservadas. Outros trabalhos 

também têm evidenciando que algumas espécies generalistas se adaptam a ambientes 

campestres alterados. Por exemplo, Odontophrynus americanus foi a espécie dominante em 

áreas campestres substituídas por cultivo de eucalipto (Alves 2014) e Leptodactylus gracilis e 

Dendropsophus minutus foram às espécies mais abundantes em plantações de pinus 

(Machado et al. 2012). Além disso, a conversão de áreas campestres do bioma Pampa em 

monocultivos de pinos e eucalipto não é capaz de manter a estrutura das comunidades de 

anfíbios anuros (Machado et al. 2012; Alves 2014). O mesmo ocorre em áreas de cultivo de 

arroz, onde a riqueza e abundância de anuros é menor em relação às áreas nativas de campo 

alagado (Machado and Maltchik 2010). Apesar de ainda serem poucos os estudos que avaliam 

o impacto de monoculturas nos Campos Sulinos, estes indicam que os anfíbios são 

susceptíveis às mudanças na paisagem e que medidas conservacionistas urgentes são 

requeridas frente à conversão de hábitat em larga escala (Santos et al. 2014).  

Os Campos Sulinos são caracterizados por uma paisagem composta 

predominantemente por gramíneas, embora algumas regiões apresentam um mosaico de 

campo e arbustos esparsos ou manchas isoladas de floresta (estacional ou ombrófila mista) 

(Pillar et al. 2012; Luza et al. 2014). As manchas florestais naturais podem servir de refúgio 

para as espécies de anuros típicas de florestas, mas que podem utilizar corpos d’água 

próximos à borda para se reproduzir (e.g., Aplastodiscus perviridis, Hypsiboas faber, 

Phyllomedusa distincta, Trachycephalus dibernardoi) (Santos et al. 2014). Por outro lado, 

espécies que são exclusivas de ambientes abertos não ocorrem em manchas florestais, como é 

o caso de Dendropsophus sanborni, que esteve negativamente relacionada à UAP com maior 

área total de mata. Dendropsophus sanborni ocorre nos campos da Mata Atlântica, no bioma 

Pampa e no Cerrado, se reproduz em banhados e corpos d’água temporários ou permanentes, 

sendo também encontradas em plantações de arroz (Maneyro and Carreira 2012). 

Concluímos, através de uma abordagem de amostragem em ampla escala espacial, que 

a metacomunidade de anuros de áreas abertas no sul do Brasil apresenta padrões neutros 

como dominantes na estruturação da metacomunidade. Esses padrões estão relacionados à 

baixa capacidade de dispersão dos anuros, o que implica que os corpos d'água estão 
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autocorrelacionados. Mesmo tendo baixa capacidade de dispersão, todas as espécies 

apresentam a mesma chance de dispersar no ambiente, o que ocorre de forma aleatória e sem 

a dependência de condições ambientais ideais (Hubbell 2001). Por outro lado, ressaltamos que 

os anuros dos Campos Sulinos são dependentes das condições ambientais em escala local e da 

paisagem e que, de acordo com a teoria de nicho, os descritores ambientais influenciam a 

estrutura das comunidades (Chase and Leibold 2003). Portanto, o padrão registrado para a 

metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos é complexo, e medidas de conservação 

devem levar em conta esses resultados, que são complementares na hora de tomar decisões 

conservacionistas. Os anuros só poderão dispersar no ambiente se a matriz campestre estiver 

conservada, pois as monoculturas (soja, silvicultura e rizicultura) podem se tornar barreiras 

para a dispersão das espécies. Por isso, deve-se priorizar a conexão entre os remanescentes 

campestres para facilitar o fluxo gênico e evitar declínios populacionais em áreas já 

convertidas. Além disso, devem ser priorizadas áreas campestres que apresentem condições 

para a formação de corpos d’água permanentes e temporários, assim como outras áreas 

úmidas. Ecossistemas campestres têm sido historicamente negligenciados quanto aos padrões 

de diversidade e conservação, principalmente devido a uma compreensão inadequada sobre a 

vegetação não-florestal – campos são vistos como estágios de sucessão da floresta – e por 

serem mais fáceis de converter em monoculturas do que as florestas (Bond and Parr 2010).  
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Figura 1. Mapa com as 36 unidades amostrais de paisagem, distribuídas nos Campos Sulinos do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 1. Vacaria, 2. São José dos Ausentes, 3. Jaquirana, 4. Cambará do Sul, 5. São Francisco de Paula, 6. 

São Francisco de Paula, 7. Capivari do Sul, 8. Palmares do Sul, 9. Rio Pardo, 10. Cachoeira do Sul, 11. 

Encruzilhada do Sul, 12. Santana da Boa Vista, 13. Candiota, 14. Pinheiro Machado, 15. Pedras Altas, 16. 

Aceguá, 17. Aceguá, 18. Herval, 19. Arroio Grande, 20. Jaguarão, 21. Rio Grande, 22. Santa Vitória do Palmar, 

23. Dom Pedrito, 24. Santa Margarida do Sul, 25. São Gabriel, 26. Santana do Livramento, 27. Alegrete, 28. São 

Francisco de Assis, 29-31. Alegrete, 32. Itaqui, 33. São Borja, 34. Santo Antônio das Missões, 35. Julio de 
Castilhos, 36. Cruz Alta. 
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Tabela 1. Espécies de anuros registradas nos corpos d'água amostrados nos Campos Sulinos, Rio Grande do Sul, 

Brasil. MR = Modos reprodutivos. Ab: abundância total no nos corpos d'água; %OC: porcentagem de ocorrência 

das espécies nos corpos d'água; MR: modos reprodutivos. 

Família Espécie Ab %OC MR 

Bufonidae 

Melanophryniscus atroluteus (Miranda-Ribeiro, 

1920) 1 0.8 1 

 

Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957) 7 2.4 1 

 

Rhinella icterica (Spix, 1824) 3 0.8 1 

 

Rhinella schneideri (Werner, 1894) 1 0.8 1 

Hylidae Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 161 27.2 1 

 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) 13 1.6 1 

 

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) 204 24 1 

 

Hypsiboas leptolineatus (Braun and Braun, 1977) 6 1.6 1 

 

Hypsiboas pulchellus (Duméril and Bibron, 1841) 122 24.8 1 

 

Phyllomedusa iheringii Boulenger, 1885 13 4.8 24 

 

Pseudis cardosoi Kwet, 2000 41 8 1 

 

Pseudis minuta Günther, 1858 147 22.4 1 

 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) 55 10.4 1 

 

Scinax granulatus (Peters, 1871) 273 32 1 

 

Scinax nasicus (Cope, 1862) 1 0.8 1 

 

Scinax perereca Pombal, Haddad, and Kasahara, 

1995 28 3.2 1 

 

Scinax squalirostris (Lutz, 1925) 206 28 1 

 

Scinax uruguayus (Schmidt, 1944) 33 5.6 1 

Leptodactylidae Leptodactylus gracilis (Duméril and Bibron, 1840) 55 21.6 30 

 

Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875 29 11.2 30 

 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 73 17.6 30 

 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) 11 4.8 30 

 

Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936 14 7.2 30 

 

Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861) 208 16.8 11 

 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 36 9.6 11 

 

Physalaemus cf. gracilis 5 2.4 11 

 

Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 73 12.8 11 

 

Physalaemus lisei Braun and Braun, 1977 3 0.8 11 
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Continuação... 

    

 

Physalaemus riograndensis Milstead, 1960 26 5.6 11 

 

Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) 257 28.8 11 

Microhylidae Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) 232 33.6 1 

Odontophrynidae 

Odontophrynus americanus (Duméril and Bibron, 

1841) 8 3.2 1 
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Tabela 2. Resumo da análise de redundância relacionando a densidade de anuros com os descritores ambientais 

locais e da paisagem e filtros espaciais de 125 corpos d'água nos Campos Sulinos, Rio Grande do Sul, Brasil. 

  

Descritores locais Descritores da paisagem Filtros espaciais 

RDA 1 RDA2 RDA1 RDA2 RDA1 RDA2 

Autovalores 0,05 0,03 0,04 0,03 0,07 0,05 

Proporção explicada 0,06 0,03 0,05 0,04 0,09 0,07 

Proporção cumulativa 0,06 0,10 0,05 0,09 0,09 0,16 
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Tabela 3. Coeficientes canônicos dos descritores ambientais locais e da paisagem e filtros espaciais selecionados 

automaticamente na análise de redundância para a densidade de anuros em 125 corpos d'água nos Campos 

Sulinos, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Descritores RDA 1 RDA2 

Locais 

  Altitude -0,11 0,05 

Riqueza de peixes 0,05 0,13 

Hidroperíodo 0,04 0,07 

Porcentagem de cobertura vegetal no espelho 

d'água 
-0,01 

-0,07 

Temperatura da água 0,00 0,01 

Estagnada 0,05 0,02 

pH -0,09 0,33 

Profundidade 0,20 0,20 

Porcentagem de sombreamento no espelho d'água -0,08 -0,03 

Oxigênio dissolvido 0,10 -0,01 

Paisagem 

  Porcentagem de campo -0,18 -0,02 

Porcentagem de área degradada -0,07 0,04 

Porcentagem de água -0,02 0,03 

Porcentagem de mata -0,01 0,02 

Porcentagem de área alagado 0,01 0,01 

Porcentagem de agricultura -0,01 0,00 

Porcentagem de área mista -0,01 0,03 

Porcentagem de silvicultura -0,01 -0,03 

Filtros ambientais 

  MEM3 0,13 -0,27 

MEM4 -0,01 0,27 

MEM5 0,28 0,32 

MEM6 0,10 -0,06 

MEM7 -0,20 -0,29 

MEM8 -0,37 -0,08 

MEM9 0,15 0,15 

MEM10 0,30 0,05 
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Continuação... 

  MEM11 -0,05 -0,20 

MEM12 0,14 0,08 

MEM13 -0,19 0,20 

MEM14 -0,08 -0,07 

MEM15 0,26 -0,30 

MEM16 -0,11 -0,12 

MEM17 0,07 -0,05 

MEM19 0,04 -0,16 

MEM22 -0,19 0,10 

MEM23 -0,14 -0,17 

MEM25 0,15 0,23 

MEM26 -0,11 0,13 

MEM27 0,19 -0,12 

MEM28 -0,22 0,17 

MEM34 0,10 -0,04 

MEM35 0,16 -0,04 

MEM36 -0,23 0,11 

MEM49 0,14 -0,04 

MEM50 0,03 -0,08 

MEM58 -0,12 -0,06 

MEM61 -0,14 -0,19 

MEM65 -0,30 0,00 

MEM69 0,14 -0,23 

MEM76 -0,16 0,05 

MEM90 -0,03 0,27 

MEM109 -0,04 -0,26 
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Figura 2. Ordenação com os dois primeiros eixos da análise de redundância (RDA), considerando a variação na 

estrutura da metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos relacionada com descritores ambientais locais (A) e 

da paisagem (B). Os descritores ambientais são representados por setas, em que: A: altitude; H: hidroperíodo; 

OD: oxigênio dissolvido; RP: riqueza de peixes; T: temperatura da água; %S: porcentagem de sombreamento no 

espelho d’água; %V: porcentagem de cobertura vegetal no espelho d’água; E: água estagnada; Ala: alagada; Ág: 

água; Agr: agricultura; Deg: degradada; Mis: misto; C: campo; M: mata; Silv: silvicultura; círculos 

correspondem aos corpos d’água. 
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Figura 3. Partição de variância da explicação dos descritores ambientais locais, da paisagem e filtros espaciais. 
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RESUMO 

A ecologia de comunidades procura encontrar quais são os padrões que levam à distribuição 

espacial das espécies e à estruturação das comunidades no ambiente, através da avaliação de 

processos históricos e ecológicos. A avaliação de padrões em grande escala espacial para uma 

metacomunidade pode ser realizada de forma clássica, utilizando entidades taxonômicas, ou 

combinando atributos funcionais e as relações filogenéticas das espécies. No presente estudo 

investigamos os padrões funcionais e filogenéticos da metacomunidade de anuros dos 

Campos Sulinos. Buscamos responder as seguintes questões: 1) o filtro ambiental 

(porcentagem de remanescentes campestres) gera padrões convergentes e divergentes nos 

atributos funcionais? 2) a diversidade funcional é maior em áreas com maior porcentagem de 

remanescentes campestres? 3) a estrutura filogenética de anuros responde ao filtro ambiental? 

4) quais atributos apresentam sinal filogenético em nível de pool de espécies e destes, quais 

são responsáveis por padrões de convergência e divergência ao nível de metacomunidade? 

Registramos 34 espécies de anuros, distribuídas em cinco famílias. Ambos os padrões de 

convergência e divergência foram encontrados na metacomunidade e estão relacionados ao 

filtro ambiental. Os atributos que maximizaram a convergência foram comprimento da 

cabeça, comprimento da mão e modo reprodutivo 30. Já os atributos que maximizaram a 

divergência foram diâmetro do tímpano, padrão de reprodução explosivo, e modo reprodutivo 

24. Não registramos atributos com padrões de convergência e divergência na filogenia. 

Encontramos sinal filogenético em nível de pool de espécies, mas não para a 

metacomunidade. A correlação entre a filogenia e o filtro ambiental não foi significativa, i.e., 

a proporção de remanescentes campestres não é responsável pelo padrão filogenético 
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registrado na metacomunidade. Esse é o primeiro estudo a avaliar em ampla escala espacial 

quais são os padrões funcionais e filogenéticos de organização da metacomunidades de anuros 

nos Campos Sulinos. Dessa forma, ressaltamos que para conservar a biodiversidade de anuros 

nos Campos Sulinos, é fundamental conservar áreas campestres de diferentes proporções de 

campo. Assim, futuros estudos devem avaliar outras métricas de fragmentação e perda de 

habitat, e investigar como a distância entre fragmentos campestres e a conectividade entre eles 

agem sobre a metacomunidade de anuros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: padrões em macroescala, convergência, divergência, filtro ambiental, 

filogenia, campos, Amphibia. 

 

 

ABSTRACT 

The community ecology aims to understand the patterns that generate the spatial distribution 

of species and the structure of communities in the environment, by evaluating historical and 

ecological processes. The evaluation of large spatial scale patterns in a metacommunity can 

be performed by using classical taxonomic entities or by combining the functional attributes 

and the phylogenetic relationships among species. In this study we investigated the functional 

and phylogenetic patterns in the metacommunity of frogs of ‘Campos Sulinos’. We addressed 

the following questions: 1) which of functional attributes of anuran express divergence and 

convergence patterns? 2) does the phylogenetic structure of anuran responds to the 

environmental filter? 3) which of the attributes have phylogenetic signal on the species pool 

level, and of these, which are responsible for patterns of convergence and divergence at the 

metacommunity level? We recorded 34 species of anuran distributed in five families. Both 

patterns of convergence and divergence were found in the metacommunity, related to 

environmental filter. The attributes that maximized the convergence were head length, hand 

length and the reproductive mode 30. On the other hand, the attributes that maximized the 

divergence were tympanum diameter, explosive breeding pattern, and the reproductive mode 

24. We did not record attributes with convergence and divergence patterns in phylogeny. We 

recorded phylogenetic signal in the species pool level, but not for the metacommunity. The 

correlation between phylogeny and environmental filter was not significant, i.e., the 

proportion of remaining grassland is not responsible for the phylogenetic pattern recorded in 

the metacommunity. This is the first study to evaluate, in a large spatial scale, which are the 

functional and phylogenetic patterns related to the spatial distribution of the anuran 

metacommunity of the ‘Campos Sulinos’. Thus, we emphasize that to conserve the frog 

biodiversity in the ‘Campos Sulinos’, it is essential to different proportion of grassland. Thus, 

future studies should evaluate other metrics of fragmentation metrics habitat loss, as aiming to 

investigate how the distance among grassland fragments and the connectivity between them 

act on the anuran metacommunity. 

 

KEYWORDS: macroscale patterns, convergence, divergence, environmental filter, 

phylogeny, grassland, Amphibia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A ecologia de comunidades procura entender como as espécies estão distribuídas e 

estruturadas no ambiente, avaliando quais são os processos históricos e ecológicos 

envolvidos. Nas últimas décadas os estudos têm avaliado esses padrões em nível de 

metacomunidade (comunidades locais ligadas por dispersão de várias espécies e que estão 

potencialmente interagindo entre si) (Wilson 1992; Leibold et al. 2004). Nesse sentido, a 

perspectiva histórica enfatiza que as distribuições atuais das espécies são resultantes de 

eventos históricos de especiação e dispersão (Ricklefs 1987). Por outro lado, a teoria baseada 

em nicho propõe que a distribuição espacial das espécies é impulsionada pela capacidade que 

os organismos têm de colonizar determinados habitats ao longo de gradientes ou filtros 

ambientais (Leibold 1995; Chesson 2000; Chase & Leibold 2003). Já a teoria neutra prediz 

que todos os indivíduos são ecologicamente equivalentes e tem a mesma probabilidade de se 

estabelecer e dispersar por novos habitats. Assim, as diferenças na composição das 

comunidades são geradas pelas flutuações demográficas estocásticas (Chesson 2000; Hubbell 

2001). No entanto, a influência desses processos na metacomunidade depende da escala 

espacial utilizada nos estudos: global, regional e/ou local (Vellend 2010). 

A avaliação desses padrões em uma metacomunidade pode ser feita de uma forma 

clássica utilizando entidades taxonômicas (e.g., espécies), ou combinando atributos funcionais 

e as relações filogenéticas das espécies (Pillar et al. 2009a; Pillar & Duarte 2010). Atributos 

funcionais são características de um indivíduo que podem afetam sua aptidão, sejam elas 

morfológicas (e.g., em girinos: largura relativa do disco oral, altura relativa da musculatura da 

cauda), bioquímicas (e.g., via fotossintética das plantas), comportamentais (e.g., estratégias de 

forrageamento em morcegos: atacar, pairar, recolher) e temporais ou fenológicas (e.g., tempo 

de floração) (Strauß et al. 2010; Cadotte et al. 2011; Cisneros et al. 2014). Portanto, uma 

comunidade é formada por um conjunto de espécies que respondem de diferentes formas às 

condições ambientais, sendo que os atributos fenotípicos registrados nas espécies são um 

resultado simultâneo de suas respostas ecológicas ao ambiente e sua história evolutiva (Pillar 

& Duarte 2010). 

Os filtros ambientais (gradientes) afetam a estrutura funcional das comunidades, 

limitando o estabelecimento das espécies de acordo com seus atributos funcionais. Estes 

filtros ambientais organizam as comunidades de forma que sejam constituídas por espécies 

que apresentam atributos semelhantes, resultando na convergência desses atributos no 

gradiente (Keddy 1992) ou por um processo de limitação de similaridade que gera um padrão 
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divergente de atributos no gradiente (Macarthur & Levins 1967; Keddy 1992). Portanto, 

espécies que apresentam requerimentos ecológicos similares tendem a se excluir mutuamente, 

resultando na coexistência de espécies funcionalmente distintas (Diamond 1975). No entanto, 

a estrutura filogenética das comunidades também pode sofrer influência dos filtros 

ambientais. A atração filogenética, i.e., a distribuição agrupada de táxons aparentados, indica 

que no pool de espécies da comunidade o uso de habitat é uma característica conservada, e 

que a atração fenotípica domina sobre a repulsão. Nesse caso, o filtro ambiental é a força 

dominante na organização da comunidade. A dispersão filogenética (repulsão) ocorre quando 

espécies aparentadas e que possuam nicho semelhante são excluídas localmente, dessa forma 

não há sobreposição de nicho entre as espécies que co-ocorrem. Nesse caso, as interações 

bióticas, e.g. competição, são dominantes na estrutura da comunidade. A dispersão 

filogenética também pode ser gerada quando táxons pouco aparentados convergiram em um 

nicho semelhante e são fenotipicamente atraídos pelo filtro ambiental. Outro cenário possível 

são comunidades filogeneticamente aleatórias, geradas por repulsão fenotípica de 

características convergentes (Webb et al. 2002).  

Independentemente dos filtros ambientais, as espécies da comunidade podem 

apresentar um forte sinal filogenético, i.e., tendência das espécies filogeneticamente próximas 

apresentarem características fenotípicas similares (Blomberg & Garland 2002). Avaliar o sinal 

filogenético possibilita estimar quanto da variação de um atributo está relacionada à 

similaridades filogenéticas, e entender o quanto ele é conservado ao longo da história 

evolutiva. O sinal filogenético pode ser avaliado tanto para o pool de espécies, quanto para 

metacomunidade (Blomberg & Garland 2002; Pillar & Duarte 2010). 

Os seres humanos já modificaram aproximadamente 77% da biosfera terrestre. 

Florestas, Savanas e Campos (‘grasslands’) são os biomas mais convertidos, principalmente 

em agricultura e pastagens (Ellis et al. 2010). Uma vez que gradientes de perturbação podem 

gerar filtros ambientais (Podgaiski et al. 2013), vários estudos têm investigado como a biota 

responde aos diferentes gradientes de perturbações antrópicas, apesar disso, não existe um 

consenso sobre os impactos reais das alterações ambientais causadas por humanos sobre a 

biodiversidade (Ernst et al. 2006). É sabido que a diversidade taxonômica, funcional e 

filogenética de plantas é maior em florestas tropicais contínuas do que em florestas 

fragmentadas (Munguía-Rosas et al. 2014). Resultado similar ocorre com a diversidade de 

morcegos em florestas tropicais, onde a diversidade taxonômica, funcional e filogenética é 

maior em manchas maiores e mais preservadas (Cisneros et al. 2014). Ainda, as queimadas 

promovidas por humanos em áreas campestres podem filtrar características funcionais dos 
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organismos, moldando assim a estrutura e as interações de vários níveis tróficos ao longo da 

regeneração do campo. Por exemplo, os atributos funcionais relacionados ao forrageamento 

em aranhas apresentam maior diversificação ao longo da regeneração de gramíneas depois das 

queimadas (Podgaiski et al. 2013).  

As comunidades de anuros são também ótimos modelos para estudos que investigam 

impactos ambientais induzidos pelo homem (Ernst & Rödel 2005). Anuros apresentam alta 

sensibilidade à modificação do habitat terrestre e aquático devido as suas características 

fisiológicas, morfológicas e ecológicas (e.g. pele permeável, baixa capacidade de dispersão e 

ciclo de vida bifásico) (Wells 2007). Alguns estudos já reportaram maior diversidade 

funcional de anuros em florestas primárias da América do Sul e África Ocidental do que em 

florestas alteradas (Ernst et al. 2006). No entanto, ainda não se sabe como as 

metacomunidades de anuros de biomas campestres respondem funcionalmente e 

filogeneticamente à perda de habitat. Portanto, neste estudo investigamos a metacomunidade 

de anuros dos Campos Sulinos do extremo sul do Brasil, buscando responder as seguintes 

questões: 1) o filtro ambiental (porcentagem de remanescentes campestres) gera padrões 

convergentes e divergentes nos atributos funcionais? 2) a diversidade funcional é maior em 

áreas com maior porcentagem de remanescentes campestres? 3) a estrutura filogenética de 

anuros responde ao filtro ambiental? 4) quais atributos apresentam sinal filogenético em nível 

de pool de espécies e destes, quais são responsáveis por padrões de convergência e 

divergência ao nível de metacomunidade? Para as questões um e dois hipotetizamos que a 

metacomunidade deve apresentar tanto padrões convergentes como divergentes ao longo do 

filtro ambiental e que a diversidade funcional será maior em áreas com maior porcentagem de 

remanescentes campestres. Dado que em regiões alteradas de maneira geral, a riqueza é 

menor do que em ambientes naturais (não degradados), devido a um processo de 

homogeneização/simplificação ambiental. A espécies que ocorrem em regiões alteradas são 

menos sensíveis às alterações ambientais (e.g., Odontophrynus americanus; DI-BERNARDO 

et al., 2004; SANTOS et al., 2008), não existindo limitação de similaridade nos atributos das 

espécies (convergência). Por outro lado, em locais não alterados a riqueza é maior e a 

competição poderia ser o principal estruturador das comunidades, maximizando a importância 

dos atributos relacionados à divergência. Nesse sentido a diversidade funcional deve ser maior 

em áreas campestres com maior porcentagem de remanescentes campestres. Em relação à 

terceira questão, hipotetizamos que a estrutura filogenética da metacomunidade responde ao 

filtro representado pela porcentagem de remanescentes campestres, dado que a dependência 

dos anuros às condições ambientais varia entre clados. Assim, clados mais dependentes de 
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habitats preservados, como o gênero Melanophryniscus (Zank et al. 2014), devem estar 

relacionados a áreas com maior porcentagem de remanescentes campestres, enquanto que 

espécies ou clados mais resistentes a alterações no habitat, como Odontophrynus americanus, 

estão relacionados a áreas campestres mais fragmentadas. Por fim, para a quarta pergunta 

hipotetizamos que deve haver um forte sinal filogenético para os atributos funcionais em nível 

de pool de espécies, mas não para a metacomunidade, já que espécies filogeneticamente 

próximas apresentam características ecológicas similares, e.g., espécies de Physalaemus 

cantam flutuando na água, a maioria dos bufonídeos tem reprodução explosiva e os 

leptodactilídeos do grupo Leptodactylus fuscus apresentam modo reprodutivo 30 (Blomberg 

& Garland 2002).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido nos Campos Sulinos, Brasil, que representam 13,7 

milhões de hectares do território brasileiro e estão incluídos em dois biomas: Pampa, na 

porção sul e oeste do Rio Grande do Sul e Mata Atlântica, nas partes mais altas do planalto 

norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná (IBGE 2004; Overbeck et al. 

2007) (Figura 1). Os Campos Sulinos são caracterizados por uma paisagem composta 

predominantemente por gramíneas, contudo algumas regiões são melhor definidas como um 

mosaico de campo e arbustos esparsos ou manchas isoladas naturais de floresta (estacional ou 

ombrófila) (Pillar, Tornquist & Bayer 2012). Os campos são originários de um clima frio e 

seco característico do Quaternário Tardio (42.000–10.000 anos antes do presente) (Marchiori 

2004; Overbeck et al. 2007), portanto são mais antigos do que a expansão natural das 

formações florestais no sul do Brasil (Behling et al. 2005, 2009; Overbeck et al. 2007). Por 

isso, a vegetação típica de campo é considerada como pioneira e persiste a milhares de anos 

(Bond & Parr 2010). O clima atual, mais quente e úmido, favorece as formações florestais, no 

entanto, a dinâmica campo-floresta é regulada por distúrbios naturais, como herbivoria e 

queimadas, que interagem para definir se o campo ou a floresta irão se estabelecer em um 

determinado sítio (Pillar & Vélez 2010). 

Os Campos Sulinos estão localizados na zona temperada sul, na transição entre os 

climas Tropical e Temperado (Overbeck et al. 2007). Essa região apresenta chuvas bem 

distribuídas ao logo do ano e quatro estações definidas. Nos campos da Mata Atlântica as 
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temperaturas médias anuais variam entre 16º C e 22º C, exceto em altitudes elevadas (até 

1800 m), onde a média é 10º C, a precipitação dessa região é alta (1500 a 2000 mm). Já no 

bioma Pampa, a temperatura média anual varia de 13º C a 17º C e a precipitação média anual 

é de cerca de 1200 a 1600 mm (Nimer 1990). Nos campos de ambos os biomas, a ocorrência 

de geadas durante o inverno é comum e neve é registrada ocasionalmente nos pontos de maior 

altitude.  

Historicamente os Campos Sulinos têm sido utilizados para a pecuária extensiva, que 

é considerada uma das atividades antropogênicas menos impactantes, desde que seja bem 

manejada, uma vez que a manutenção da vegetação campestre depende de distúrbios, como a 

pressão de pastoreio (Pillar & Vélez 2010). Entretanto, durante as últimas décadas têm se 

observado mudanças na matriz produtiva dos campos, impulsionada por incentivos políticos, 

que resultam na rápida substituição da criação do gado por atividades agrícolas, especialmente 

centradas no plantio de soja, na silvicultura e rizicultura (Pillar et al. 2009b). No estado do 

Rio Grande do Sul, por exemplo, somente no período de 2002 a 2008 a área de silvicultura 

aumentou em 30%, sendo a maior parte sobre áreas campestres (Gautreau & Vélez 2011), e 

em 2014 a área destinada a esse setor já atinge 738 mil ha (SEAPA/RS 2014). O mesmo 

ocorre com a expansão da soja, a qual nos últimos três anos apresentou aumento em área de 

quase 20% (aproximadamente 400 mil ha), principalmente na região da metade sul do estado 

(SEAPA/RS 2014). Com relação à rizicultura, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 

atualmente produzem 60% do arroz do Brasil, totalizando 6,5 milhões de hectares cultivados 

(EMBRAPA 2005). A maior área de produção está no Rio Grande do Sul (aproximadamente 

1.076.472 ha), principalmente nas várzeas das terras baixas (SEAPA/RS 2014).  

 

Delineamento amostral 

 

A seleção das unidades amostrais foi baseada em amostragem aleatório-estratificada, 

buscando contemplar: os remanescentes de vegetação natural dos campos e áreas de transição 

campo/floresta (ecótonos) (Cordeiro & Hasenack 2009), bem como a delimitação geopolítica 

dos três estados envolvidos (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná). No total foram 

selecionadas 48 unidades amostrais de paisagem regional (UAR) de 8 x 8 km, onde foram 

avaliadas a porcentagem de remanescentes de campo nativo. A avaliação foi realizada por 

mapeamento digital de uso e cobertura da terra para as UAR nos anos base de 2009 para o Rio 

Grande do Sul, e 2008 para Santa Catarina e Paraná. O mapeamento foi executado a partir de 

um mosaico de imagens georreferenciadas dos satélites Landsat 5 TM e 7 ETM+, com 
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resolução espacial de 30 m. As classes de cobertura do solo foram estabelecidas por 

interpretação visual em tela na escala 1:30.000, com base em duas composições coloridas em 

falsa-cor (RGB 543 e RGB 453). A área mínima mapeável correspondeu a manchas cujo eixo 

maior foi igual ou superior a 300 m (10 mm na escala 1:30.000). Uma vez reconhecido e 

interpretado o uso/cobertura da UAR, foi então estimada a porcentagem de remanescentes 

campestres. A estimativa foi realizada a partir da cobertura campestre original, portanto, foi 

assumido que todas as áreas de uso antrópico eram originalmente campestres, de modo que o 

percentual de remanescentes campestre equivale à razão entre a área total de campos e à soma 

da área total de campos com as áreas de uso antrópico. Das 48 UAR, 30 foram consideradas 

com muitos remanescentes campestres (≥ 67%), nove com poucos remanescentes (≤ 33%) e 

nove com valores intermediários (34 à 66%) de remanescentes. Em cada UAR selecionada, 

foi estabelecida uma unidade amostral de 2 x 2 km, denominada de unidade amostral de 

paisagem (UAP). O critério para a localização da UAP dentro da UAR foi assistemático e 

levou em conta a presença de remanescentes campestres em uma mesma propriedade rural, a 

facilidade de acesso e a permissão dos proprietários (Tabela 1).  

 

Coleta de dados 

 

As amostragens dos anuros foram realizadas na primavera de 2011, 2012 e 2013 

(entre os meses de setembro a dezembro), época do ano mais favorável à atividade da 

anurofauna em regiões com sazonalidade térmica (Santos et al. 2008; Both et al. 2008). Os 

anuros foram amostrados nas 48 UAP, onde foram selecionados 211 corpos d’água (naturais 

ou artificiais) com base na acessibilidade e permissão dos proprietários. A fim de realizamos 

uma amostragem em macroescala geográfica, optamos por um delineamento que incluísse o 

maior número possível de corpos d’água amostrados em um curto período de tempo, portanto 

todos os corpos d’água foram amostrados apenas uma vez (Dorcas et al. 2010). 

Os anuros em atividade de vocalização foram amostrados através do método de 

‘busca em sítios de reprodução’ (sensu Scott Jr. & Woodward 1994). A amostragem foi 

realizada durante o período crepuscular e noturno e a estimativa da abundância de machos de 

todas as espécies em atividade de vocalização foi realizada ao longo das margens dos corpos 

d’água, sendo o esforço da amostragem proporcional ao tamanho e complexidade dos corpos 

d’água (sensu Scott Jr. & Woodward 1994). Para evitar o efeito na diferença do esforço 

amostral, utilizamos nas análises estatísticas dados de densidade de anuros em atividade de 

vocalização, i.e., soma das abundâncias das espécies na UAP dividida pela soma da área total 



124 

 

dos corpos d’água amostrados (Greenwood & Robinson 1996). Foram excluídas das análises 

duas UAP onde não encontramos corpos d’água para serem amostrados, duas UAP onde não 

registramos nenhuma espécie em atividade de vocalização e uma UAP onde registramos 

apenas uma espécie vocalizando. Essa última UAP foi excluída, pois nossos objetivos são 

avaliar a estrutura filogenética e funcional, as quais não podem ser acessadas com apenas uma 

espécie (Tabela 1) (Duarte 2011).  

 Para representarmos as relações funcionais e inferirmos processos de organização na 

metacomunidade de anuros, os atributos foram adquiridos a partir de mensurações de uma 

amostra da população regional, sendo considerados os valores médios para cada táxon. O uso 

de atributos médios das espécies é embasado no pressuposto de que a variabilidade entre 

espécies será superior àquela encontrada dentro das mesmas (Cornelissen et al. 2003; Díaz et 

al. 2007). Dessa forma, para cada espécie amostrada registramos atributos morfométricos e 

ecológicos (Tabela 2). Uma vez que nosso método de amostragem registra apenas machos em 

atividade de vocalização e muitas espécies de anuros apresentam dimorfismo sexual, os 

atributos foram levantados apenas para os machos. As medidas morfométricas seguiram 

Freitas et al. (2008) e foram mensurados indivíduos capturados in situ, os quais foram 

depositados na coleção de Zoologia da Universidade Federal de Santa Maria (ZUFSM). Os 

atributos ecológicos foram obtidos na literatura e em campo. O comprimento rostro-cloacal 

(CRC) foi utilizado como uma covariável para remover o efeito do tamanho corpóreo sobre os 

demais atributos morfométricos.  

 Para avaliarmos as relações evolutivas entre as espécies registradas na 

metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos e inferir processos de organização, 

adaptamos a hipótese filogenética proposta por Pyron & Wiens (2011), que incluiu 42% das 

espécies descritas e é baseada na análise filogenética molecular de 12 loci comumente 

utilizados com sucesso na filogenia de anfíbios. Algumas espécies necessitaram ser incluídas 

manualmente (e.g. Melanophryniscus atroluteus, Rhinella fernandezae, Scinax granulatus, S. 

perereca, Leptodactylus latinasus, Physalaemus cf. gracilis, Physalaemus lisei, Elachistocleis 

bicolor e Sphaenorhynchus surdus), pois não estavam disponíveis na hipótese filogenética de 

Pyron & Wiens (2011). Portanto, seguimos as propostas definidas para cada espécie 

(Faivovich 2002; Nacimento, Caramaschi & Cruz 2005; Narvaes & Rodrigues 2009; 

Hasenack et al. 2010; Vieira 2010; de Sá et al. 2012, 2014). Definimos os comprimentos dos 

ramos, para a proposta de Pyron & Wiens (2011), com base na estimativa da idade dos clados 

fornecida pelo TimeTree (Hedges et al. 2006; disponíveis em http://www.timetree.org/). 

Foram consideradas apenas estimativas da idade do clado consistentes entre Pyron & Wiens 
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(2011) e Hedges et al. (2006). Os demais nós que não tinham idades disponíveis foram 

interpolados uniformemente entre os nós datados, usando o módulo BLADJ (do inglês 

‘branch length adjustment’) do programa Phylocom 4.2 (Webb et al. 2008).  

 

Análise de dados 

 

Para a análise dos padrões funcionais e filogenéticos da metacomunidade, utilizamos o 

método descrito por Pillar et al. (2009a) e Pillar & Duarte (2010), através da construção das 

seguintes matrizes: (1) matriz B, contendo as médias dos atributos funcionais por espécies; (2) 

matriz W, representando a densidade das espécies de anuros por UAP, a qual foi transformada 

por Hellinger devido às discrepâncias nas densidades (Legendre & Gallagher 2001); (3) 

matriz E, contendo o filtro ambiental (proporção de remanescentes campestres na UAR; 

Tabela 1); e (4) matriz SF, de semelhança filogenética entre as espécies registradas na 

metacomunidade.  

Os atributos funcionais da metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos foram 

avaliados segundo o método descrito por Pillar et al. (2009a), que distingue atributos 

convergentes (TCAP) e divergentes (TDAP) ao longo do filtro ambiental. Uma vez que nem 

todos os atributos mensurados podem estar relacionados com o filtro ambiental considerado, 

buscamos subconjuntos de atributos ótimos que maximizam os padrões TCAP e TDAP. 

Primeiramente, para obter uma análise comparativa de comunidades a partir de atributos, é 

necessário realizar a transferência dos dados de atributos da matriz B para o nível de 

comunidade (matriz W), para então relacionar os atributos à estrutura filogenética das 

comunidades. A transferência de informação pode ser feita de duas formas: 1) representando 

os padrões de convergência: multiplicação das matrizes B’ (matriz B inversa) e W que 

resultará na matriz T (T=B’W), a qual representa a média dos atributos na comunidade, 

ponderada pela densidade de cada espécie; 2) representando os padrões de divergência dos 

atributos: inicialmente a matriz B é utilizada para definir o grau de pertinência das espécies 

em um intervalo de 0 a 1, i.e., cada espécie representa um valor de pertinência, tendo em vista 

a semelhança nos estados dos atributos das outras espécies na comunidade (método fuzzy 

weighting). Essa matriz de graus de pertinência passa a ser denominada matriz U, que em 

seguida é multiplicada pela matriz W, resultando na matriz X (X= U’W), representando 

assim, a composição de espécies ponderada pelas suas semelhanças quanto aos atributos nas 

comunidades. 
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Em seguida, utilizando correlação de matrizes, avaliamos o quanto os padrões em T 

(TCAP) e X (TCAP e TDAP) estão relacionados com o filtro ambiental E. Calculamos o nível 

de congruência entre TCAP e E por correlação de matrizes de distância: ρ(DT; DE). Uma forte 

correlação indica padrão de atributos convergentes na comunidade, que são gerados por 

requerimentos ecológicos similares, i.e., ao longo do filtro são selecionadas espécies que 

apresentem atributos que tenham requerimentos ecológicos similares. Para avaliar TDAP, 

uma análise similar é adotada, onde realizamos uma correlação entre ρ(DX;DE) removendo o 

efeito do componente ρ(DT;DE) de ρ(DX;DE) por correlação parcial de matriz ρ(XE.T). Uma 

forte correlação indica que o filtro ambiental gera limitação de similaridade dos atributos 

considerados na análise, o que é relacionado a interações bióticas. Exploramos os padrões de 

convergência através de regressões por permutações dos atributos da matriz T com o filtro 

ambiental (10000 permutações; valor de significância p ≤ 0,05). Para explorar os padrões de 

divergência, utilizamos Análise de Coordenadas Principais (PCoA) da matriz X, utilizando 

como medida de semelhança a distância euclidiana (Legendre & Legendre 1998). 

As semelhanças filogenéticas da matriz SF são utilizadas para definir os graus de 

pertinência difusa das espécies na matriz Q (intervalo de 0 a 1; sensu Pillar & Orlóci 1991; 

Pillar et al. 2009a). Depois disso, obtemos a matriz P por multiplicação matricial de Q'W, 

assim a matriz P conterá a composição das comunidades depois da ponderação difusa da 

densidade das espécies pela similaridade filogenética das mesmas. Exploramos a matriz P 

pela PCoA, utilizando como medida de semelhança a distância euclidiana (Legendre & 

Legendre 1998), para detectar os padrões filogenéticos (Duarte 2011).  

O sinal filogenético pode ser mensurado em nível do pool de espécies (PSS) ou em 

metacomunidade (PSM). PSS é definido pela correlação ρ(FB)= ρ(SF;SB) entre a similaridade 

filogenética e a similaridade nos atributos das espécies. Um forte sinal filogenético em nível 

de pool de espécies significa que espécies mais aparentadas compartilham mais características 

fenotípicas do que com não aparentadas. PSM pode estar relacionado ao TCAP ou TDAP. 

Dessa forma, para o PSM relacionado ao TCAP calculamos a correlação das matrizes de 

distância DP e DT. Uma forte correlação de ρ(PT)= ρ(DP;DT) indica que há forte sinal 

filogenético, ou seja, comunidades mais similares em termos de estrutura filogenética também 

são similares quanto aos valores médios de seus atributos. Definimos o sinal filogenético 

relacionado ao TDAP calculando a correlação parcial entre ρ(PX.T)= ρ(DP;DX.DT), 

removendo o efeito do TCAP (DT). Um forte sinal filogenético indica que a estrutura 

filogenética nas comunidades é importante nas regras de montagem do conjunto de 

comunidades associadas às interações bióticas (Pillar & Duarte 2010). Por fim, é realizada a 
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correlação da matriz ρ(PE)= ρ(DP;DE) onde é avaliada a força da associação entre as 

distâncias das comunidades com base na estrutura filogenética em DP e as distâncias 

ambientais com base no filtro ambiental (DE). 

Para as correlações matriciais, utilizamos o método de Procrustes e a significância 

estatística (p ≤ 0,05) dos resultados obtidos foi testada por 1000 permutações via modelos 

nulos, conforme descrito em Pillar et al. (2009a) e Pillar & Duarte (2010). Avaliamos também 

a diversidade funcional e filogenética através da entropia quadrática de Rao, que incorpora 

tanto a densidade relativa das espécies quanto as medidas de diferenças funcionais e 

filogenéticas entre pares de espécies (Rao 1982; Botta-Dukát 2005). As análises funcionais e 

filogenéticas foram realizadas no programa SYNCSA (disponível em 

http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br). A PCoA da matriz P e X, e as regressões via 10.000 

permutações dos atributos em T que maximizaram a convergência com o filtro ambiental 

foram realizadas no programa Multiv (disponível em http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br). 

 

 

RESULTADOS 

 

Foram registrados 2.883 indivíduos de anuros pertencentes a 34 espécies, distribuídas 

em cinco famílias: Bufonidae (04), Hylidae (16), Leptodactylidae (12), Odontophrynidae (01) 

e Microhylidae (01). Os hilídeos predominaram nas comunidades, estando presentes em quase 

todas as UAP (97,73%), seguidos pelos leptodactilídeos (93,18%). As espécies mais 

frequentes foram Dendropsophus minutus e Scinax squalirostris, ambas registradas em 59,1% 

das UAP, seguidas por Hypsiboas pulchellus (54,54%), Scinax fuscovarius (50%) e 

Leptodactylus latrans (45,45%), respectivamente. 

Registramos ambos os padrões de convergência e divergência na metacomunidade de 

anuros, relacionadas ao filtro de porcentagem de remanescentes campestres. Os atributos que 

maximizaram a convergência e apresentaram alta correlação com o filtro ambiental (ρ(TE) = 

0,46; p = 0,01; Tabela 4) foram: comprimento da cabeça (CC), comprimento da mão (CM) e 

modo reprodutivo (M30). A análise de regressão revelou que CM e M30 tiveram uma 

importância primordial para a expressão de TCAP (r² = 0,06, p = 0,09; r² = -0,07, p = 0,09 

respectivamente), e CC é responsável apenas pela participação da explicação dos resíduos da 

correlação principal (r² = 0,02, p = 0,34; Figura 4).  

Tanto a diversidade funcional de Rao gerada para todos os atributos como a 

diversidade gerada apenas pelos atributos que maximizaram a convergência não foram 
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relacionadas com a porcentagem de remanescentes campestres (r² = 0,02, p = 0,38; r² = 0,04, 

p = 0,22 respectivamente). No entanto, em áreas com maior porcentagem de remanescentes 

campestres há uma maior variação na diversidade funcional dos atributos que maximizaram a 

convergência do que em áreas com valor intermediário e menor de remanescentes campestres 

(Coeficiente de variação (CV) = 0,21; CV = 0,13; CV = 0,17 respectivamente; Figura 5). Já a 

diversidade funcional dos atributos que maximizaram a divergência foram relacionados com o 

atributo de padrão reprodutivo explosivo (EXP; Figura 6). 

Os atributos que maximizaram a divergência e apresentaram alta correlação com o 

filtro ambiental (ρ(XE.T) = 0,44; p = 0,01; Tabela 4) foram: diâmetro do tímpano (DT), 

padrão de reprodução explosivo, e modo reprodutivo 24 (M24). Os dois primeiros eixos da 

PCoA da matriz X explicaram 98% da variabilidade dos dados. A matriz X representa as 

espécies ponderadas pelas suas semelhanças quanto aos atributos nas comunidades e revelou 

padrões de convergência e divergência. A maior diversidade funcional foi relacionada com o 

atributo de reprodução explosiva, i.e, áreas ou comunidades que apresentam maiores médias 

do atributo EXP apresentam maior diversidade funcional. Áreas com maior porcentagem de 

remanescentes campestres apresentam maiores médias do atributo M24, atributo que está 

relacionado a uma única espécie, Phyllomedusa iheringii. Por outro lado, áreas com menor 

porcentagem de remanescentes campestres estão relacionadas a uma maior média do diâmetro 

do tímpano (Figura 6).  

O atributo que maximizou a convergência dos padrões filogenéticos foi CC, no 

entanto a correlação não foi significativa (ρ(PT) = 0,41, p = 0,74). Da mesma forma, os 

atributos que maximizaram a divergência dos padrões filogenéticos foram CC, comprimento 

da coxa (CCX) e estratégia reprodutiva prolongada (PRO), sendo que a correlação das 

matrizes não foi significativa (ρ(PX.T) = 0,58; p = 0,40). Portanto, não há atributos com 

padrões de convergência e divergência na filogenia. No entanto, os atributos que 

maximizaram os padrões de convergência e divergência apresentaram sinal filogenético em 

nível de pool de espécies (TCAP ρ(BF) = 0,27; p <0,01; TDAP ρ(BF) = 0,30; p <0,01), mas 

não para a metacomunidade (Tabela 4). 

A correlação entre a filogenia e o filtro ambiental não foi significativa (ρ (PE) = 0,18; 

p = 0,39), i.e., a proporção de remanescentes campestres não foi responsável pelo padrão 

filogenético registrado na metacomunidade. Os dois primeiros eixos da PCoA explicaram 

98,7% da variabilidade dos dados da matriz P. Encontramos um padrão com dois grupos de 

espécies filogeneticamente distintos e não relacionados com o filtro ambiental: um grupo 

composto pela família Microhylidae, aqui representado por apenas uma espécie, 
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Elachistocleis bicolor. Esse clado é aproximadamente 90 M.a mais antigo do que os demais 

clados de anuros registrados nos Campos Sulinos; e um segundo grupo representado por 

clados filogeneticamente mais recentes, que inclui os gêneros das famílias Bufonidae, 

Hylidae, Leptodactylidae e Odontophrynidae. Portanto, a maior diversidade filogenética foi 

registrada em áreas onde Elachistocleis bicolor ocorre (Figura 2 e 3). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados demonstram que processos relacionados à teoria de nicho estão 

agindo na metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos, uma vez que há uma forte relação 

entre os atributos convergentes e divergentes com o filtro de porcentagem de remanescentes 

campestres. Para ectotérmicos como peixes, anfíbios, répteis e a maioria de invertebrados 

(exceto formigas), têm se evidenciado que as comunidades não são espacialmente 

estruturadas, ou seja, apresentam distribuição aleatória na paisagem (Gotelli & McCabe 

2002). No entanto, para anuros os estudos recentes têm comprovado que grupos distintos de 

espécies de uma comunidade respondem tanto a processos neutros como de nicho. A 

importância de cada processo está relacionada com a fitofisionomia estudada. Por exemplo, 

em áreas florestais a maioria das espécies de uma comunidade é influenciada por processos 

baseados em nicho, ao passo em áreas abertas a influência dos processos neutros é dominante 

(Iop, dados não publicados; Prado & Rossa-Feres 2014). Portanto, dado que os anuros são 

dependentes das características ambientais (e.g., umidade, temperatura), processos baseados 

em nicho devem sempre estar envolvidos na estruturação das comunidades. Se a 

metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos fosse composta apenas por espécies com 

capacidade de dispersão limitada, teríamos um padrão de dispersão randômico e os atributos 

funcionais das espécies seriam igualmente distribuídos ao acaso, corroborando as predições 

da teoria neutra (Hubbell 2001; Petchey et al. 2007). 

Nós utilizamos atributos morfológicos, ecológicos e comportamentais para avaliar os 

padrões de convergência e divergência ao longo do filtro ambiental, e encontramos que 

atributos morfológicos e comportamentais maximizaram a convergência e a divergência. 

Corroboramos, portanto, a hipótese de que a porcentagem de remanescentes campestres 

seleciona atributos com padrões convergentes. Por outro lado, a interação biótica gera 

limitação de similaridade, selecionando somente atributos com padrões divergentes. Portanto, 

padrões convergentes foram gerados pelo filtro ambiental, onde espécies com requerimentos 
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ecológicos similares co-ocorreram mais do que o esperado ao acaso. Registramos que três 

atributos (CC, CM e M30) maximizaram a convergência e apresentaram alta correlação (46%) 

com a porcentagem de remanescentes campestres. Dois atributos tiveram uma relação direta 

com o filtro ambiental: CM apresentou relação positiva e M30 negativa. Três hilídeos (Scinax 

perereca, Pseudis cardosoi e Phyllomedusa iheringii) e um odontofrinídeo (Odontophrynus 

americanus) apresentaram mãos maiores em ambientes com maior número de remanescentes 

campestres. Todas essas espécies apresentam amplexo axilar, de modo que agilidade e força 

para obter uma parceira reprodutiva devem ser traços adaptativos, especialmente para 

espécies de reprodução explosiva, como O. americanus. Além disso, machos de O. 

americanus e P. iheringii apresentam calos nupciais durante o período reprodutivo. Scinax 

perereca e P. iheringii são espécies arborícolas (Maneyro & Carreira 2012), cuja locomoção 

pela vegetação deve ter relação com o tamanho da mão. Já em anuros aquáticos como P. 

cardosoi, as mãos auxiliam na alimentação (Duellman & Trueb 1986).  

Espécies do grupo Leptodactylus fuscus, aqui representado por L. mystacinus, L. 

latinasus, L. plaumanni e L. gracilis, possuem modo reprodutivo 30, caracterizado por ovos e 

estágios larvais iniciais envoltos por ninho de espuma depositado em câmara subterrânea 

construída pelos machos. Após a inundação do ninho, os girinos exotróficos vão para o corpo 

d’água lêntico para completar seu desenvolvimento (Haddad & Prado 2005). O ninho 

subterrâneo e a espuma fornecem aos ovos e larvas proteção contra a dessecação, predação e 

variação térmica (Downie 1988, 1990). Tais características apareceram em resposta ao 

ambiente com baixa umidade, e demonstram uma tendência à terrestrialidade (Heyer 1969). 

Portanto, o modo reprodutivo das espécies do grupo Leptodactylus fuscus possibilita que elas 

habitem ambientes com pouca água e áreas perturbadas por atividades humanas, como em 

áreas com atividade agrícola e plantações de pinus (Santos et al. 2007; Machado, Moreira & 

Maltchik 2012; IUCN 2014). 

Para anuros que apresentam dietas generalistas, o tamanho das presas geralmente é 

positivamente correlacionado com o tamanho do corpo, largura da cabeça e mandíbula. 

Assim, espécies maiores têm uma dieta composta por itens alimentares mais variados e que 

não estão disponíveis para espécies menores (Wells 2007). Isso ocorre porque espécies que 

apresentam cabeças maiores acomodam músculos mandibulares e línguas maiores, dessa 

forma permitindo a captura tanto de presas grandes quanto pequenas. Por exemplo, 

Leptodactylus latrans é uma espécie grande (machos podem chegar até 14 cm), com hábito 

alimentar generalista e apresenta relação positiva entre o tamanho do corpo e da mandíbula e 

o comprimento da presa, alimentando-se de presas pequenas e grandes, como aranhas, insetos, 
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crustáceos e anfíbios (Cei 1980; Maneyro et al. 2004). Por outro lado, Elachistocleis bicolor é 

uma espécie de pequeno porte (machos podem chegar até 4 cm) especialista em presas 

pequenas, como formigas e cupins (Cei 1980; Solé et al. 2002). Dado que os anuros não são 

capazes de manipular suas presas, esse fator limita o tamanho da presa à largura da boca e, no 

que diz respeito ao nicho trófico, permite que espécies com diferentes tamanhos de cabeça co-

ocorram ao longo do filtro ambiental. Apesar da dieta da maioria dos anuros que ocorrem nos 

Campos Sulinos ser generalista, a riqueza e importância dos itens alimentares pode ser 

alterada com a conversão de áreas nativas por monoculturas. De fato, foram observadas 

diferenças na riqueza e importância dos itens alimentares de Elachistocleis bicolor em áreas 

de campo nativas e áreas de plantações de pinus e eucalipto (Berazategui, Camargo & 

Maneyro 2007). O mesmo ocorre em áreas de plantação de arroz no Pantanal, onde se 

evidenciou diferenças na dieta de quatro espécies (Leptodactylus chaquensis, L. elenae, L. 

podicipinus e Rhinella bergi) quando comparadas a áreas não alteradas (Piatti & Souza 2011). 

Essa mudança pode ter severas consequências na ecologia alimentar das espécies, que podem 

estar despendendo mais tempo para a alimentação devido ao consumo de presas de menor 

aporte energético.  

Áreas com maior diversidade funcional deveriam ser priorizadas quanto à 

conservação, pois a extinção de uma linhagem com poucos representantes (e.g. Elachistocleis 

bicolor) em uma comunidade gera uma grande perda de informação genética quando 

comparado à extinção de uma espécie com de uma linhagem mais diversa (Williamsa, 

Humphriesb & Wrighta 1991; Faith 1996). Nesse trabalho a diversidade funcional dos 

atributos não foi diretamente relacionada ao filtro ambiental, portanto não corroboramos 

nossa hipótese de que a estrutura filogenética da metacomunidade responde à porcentagem de 

remanescentes campestres. No entanto, constatamos que há maior variação a diversidade 

funcional dos atributos que maximizaram a convergência em áreas com maior porcentagem 

de remanescentes campestres. Por outro lado, a maior diversidade funcional dos atributos que 

maximizaram a divergência está relacionada ao atributo EXP (apresentou divergência no filtro 

ambiental), i.e, áreas ou comunidades que apresentam maiores médias do atributo EXP 

ponderadas pela abundância apresentam maior diversidade funcional.  

A maioria dos anuros que apresentam padrão de reprodução explosivo – i.e. espécies 

que se reproduzem em um curto período de tempo – são dependentes da formação de corpos 

d’água temporários (Wells 2007). Na região austral esses ambientes reprodutivos estão 

disponíveis por um curto período de tempo, pois a maioria das espécies se reproduz no 

período mais quente do ano (primavera e verão) (Santos et al. 2008; Both et al. 2008), quando 
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as temperaturas elevadas aumentam a evaporação da água e encurtam o hidroperíodo dos 

corpos d’água. Registramos 11 espécies que apresentam a estratégia de reprodução explosiva 

(aproximadamente 39% das espécies dos Campos Sulinos), estratégia comportamental que 

pode ser considerada uma adaptação para viver em ambiente abertos onde a variação 

climática é mais acentuada. Esses ambientes são comuns nos campos nativos, onde a 

ondulação do terreno torna possível a formação de vários corpos d’água temporários e/ou 

efêmeros, mas não são comuns em áreas campestres convertidas para o cultivo de 

monoculturas, onde a terra é constantemente lavrada e terraplanada. Portanto é de se esperar 

que a diversidade funcional seja maior em áreas com maior porcentagem de remanescentes 

campestres, pois as condições naturais do terreno são mantidas. 

Padrões divergentes são gerados por interações bióticas (e.g. competição) que 

ocasionam limitação de similaridade, fazendo com que as espécies co-ocorram menos do que 

o esperado ao acaso. Nesse estudo, além do padrão explosivo, M24 e DT também 

apresentaram padrão divergente no filtro ambiental. Áreas com maior porcentagem de 

remanescentes campestres apresentaram maiores médias do atributo M24. Esse atributo está 

relacionado a uma única espécie (Phyllomedusa iheringii) que é endêmica da Savana 

Uruguaia e ocorre principalmente em ambientes serranos, onde o campo foi menos convertido 

devido ao solo pedregoso (Hasenack et al. 2010; Maneyro & Carreira 2012). Portanto, P. 

iheringii é encontrada principalmente em áreas com maior porcentagem de remanescentes 

campestres. Por outro lado, áreas com menor porcentagem de remanescentes campestres 

apresentaram espécies com maiores médias de DT (Physalaemus riograndensis, Pseudis 

minuta, Leptodactylus mystacinus, L. latinasus. L. latrans, Scinax fuscovarius e S. nasicus). A 

relação entre maiores DT e menores porcentagem de remanescentes campestres merece 

futuras investigações, pois os mecanismos de audição em anuros ainda é um tema de 

discussão (Vlaming et al. 1984). Dado que as espécies que apresentaram tímpanos maiores 

são todas generalistas e comumente encontradas em áreas antropizadas (Maneyro & Carreira 

2012; IUCN 2014), sugerimos que pressões seletivas relacionadas à comunicação acústica 

(e.g. ruído abiótico sob a transmissão do sinal acústico) devem ter selecionado espécies com 

tímpanos maiores próximos a áreas mais fragmentadas e antropizadas. 

Não corroboramos nossa hipótese de que a filogenia seria afetada pelo filtro ambiental 

representado pela porcentagem de remanescentes campestres. Embora a perda e fragmentação 

de habitat possam impor barreiras ecológicas que afetam negativamente alguns grupos de 

anuros (e.g. Melanophryniscus), essa barreira não resulta em diferenças significativas na 

diversidade filogenética, pelo menos dentro de um determinado intervalo de perda de espécies 
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e no tamanho de gradiente amostrado. A fragmentação e perda dos Campos Sulinos são 

fenômenos recentes, já que nos últimos 30 anos houve um decréscimo de 25% da área total 

dos campos devido à expansão das atividades agrícolas (Overbeck et al. 2007). Nos Campos 

Sulinos, 37% das espécies são tipicamente campestres e 7,2% já estão ameaçadas em nível 

global (Santos et al. 2014). Considerando que a perda e fragmentação de hábitat são 

consideradas as principais ameaças à biodiversidade (Ehrlich 1997) e aos anfíbios de 

ecossistemas campestres (Garcia & Vinciprova 2003), estudos futuros devem aumentar o 

tamanho do filtro ambiental (gradiente), incluindo áreas totalmente convertidas ou cuja 

fragmentação tenha ocorrido há muito tempo, pois é possível que os impactos sobre a 

anurofauna não sejam detectados em áreas com perda recente de áreas campestres.  

O sinal filogenético em nível de pool de espécies registrado significa que as espécies 

filogeneticamente próximas tendem a ser mais semelhantes entre si, com base nos seus 

atributos, do que seria esperado ao acaso. Como a comunidade de anuros dos Campos Sulinos 

é composta por dois clados distantes, Microhylidae e demais famílias, era esperado um forte 

sinal filogenético para o pool de espécies. Sinal filogenético em metacomunidade indica que 

as comunidades são filogeneticamente mais semelhantes entre si, e esta semelhança está 

diretamente relacionada com o filtro ambiental. Não registramos sinal filogenético ao nível de 

metacomunidade, portanto, as comunidades são filogeneticamente diferentes e, do ponto de 

vista de conservação, áreas com maior diversidade filogenética deveriam ser priorizadas 

(Faith 1992). Nossos resultados demonstram que é fundamental conservar áreas com 

diferentes graus/intensidades de fragmentação, pois a diversidade filogenética não está 

diretamente ligada ao filtro ambiental de porcentagem de áreas campestres. Assim, estudos 

futuros devem focar na identificação de valores limites para a perda de espécies, incluindo 

áreas fortemente convertidas, onde a estrutura filogenética pode ser alterada drasticamente, 

comprometendo o funcionamento dos ecossistemas de paisagens fragmentadas e as 

metacomunidades de anuros.  

Ressaltamos que o método aqui utilizado revela os mecanismos que geram os padrões 

na metacomunidade, portanto os mecanismos encontrados podem estar agindo em somente 

uma parte do filtro ambiental analisado, mas resultam em padrões em nível de 

metacomunidade (Pillar et al. 2009a; Pillar & Duarte 2010). A avaliação conjunta dos padrões 

de atributos convergentes e divergentes ao longo de filtros ambientais permite a avaliação 

simultânea de diversos mecanismos (e.g., influência do filtro ambiental e interação biótica) 

que agem sobre a metacomunidade. Outro fator importante é a dependência da escala, pois os 

padrões funcionais e filogenéticos registrados na metacomunidade dependem da escala 
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geográfica utilizada (Webb et al. 2002). Estudos em escalas menores devem focar em 

espécies raras, para verificar se os padrões aqui registrados também atuam em escalas 

geográficas menores. 

Esse é o primeiro estudo a avaliar em ampla escala quais são os padrões funcionais e 

filogenéticos que influenciam a metacomunidade de anuros nos Campos Sulinos. Concluímos 

que o filtro de porcentagem de remanescente campestre tem influência direta sobre os 

atributos funcionais da metacomunidade, revelando padrões convergentes e divergentes, mas 

não sobre a diversidade filogenética. A relação entre áreas com maior quantidade de 

remanescentes campestres e maior diversidade funcional não foi significativa, contudo, áreas 

menos fragmentadas apresentaram uma maior variação na diversidade funcional. A baixa 

fragmentação dos campos permite que corpos d’água temporários e/ou efêmeros sejam 

formados, favorecendo o aumento na diversidade funcional, pois espécies de reprodução 

explosiva podem utilizar esses ambientes. Concluímos, ainda, que a metacomunidade 

apresenta um forte sinal filogenético em nível de pool de espécies, ou seja, espécies 

filogeneticamente próximas tendem a ser mais semelhantes. No entanto, não registramos sinal 

filogenético ao nível de metacomunidade, o que implica que as comunidades são 

filogeneticamente distintas. Dessa forma, ressaltamos que para conservar a biodiversidade de 

anuros dos Campos Sulinos é fundamental conservar áreas com diferente quantidade de 

remanescentes campestres, pois a diversidade funcional e filogenética não está diretamente 

relacionada ao filtro ambiental. Assim, futuros estudos devem avaliar outras métricas de 

fragmentação e perda de habitat, tais como a distância entre fragmentos campestres e a 

conectividade entre eles, visando entender como essas métricas agem sobre a 

metacomunidade de anuros.  
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Figura 1. Mapa com as 48 unidades amostrais de paisagem, distribuídas nos Campos Sulinos, Brasil. Paraná: 1-

6. Palmas; Santa Catarina: 7-12. Lages; Rio Grande do Sul: 13. São José dos Ausentes, 14. Vacaria, 15. 

Jaquirana, 16. Cambará do Sul, 17-18. São Francisco de Paula, 19. Capivari do Sul, 20. Palmares do Sul, 21. Rio 

Pardo, 22. Cachoeira do Sul, 23. Encruzilhada do Sul, 24. Santana da Boa Vista, 25. Rio Grande, 26. Santa 

Vitória do Palmar, 27. Arroio Grande, 28. Jaguarão, 29. Herval, 30-31. Aceguá, 32. Pedras Altas, 33. Pinheiro 

Machado, 34. Candiota, 35. Dom Pedrito, 36. Santa Margarida do Sul, 37. São Gabriel, 38. Santana do 
Livramento, 39-41. Alegrete, 42. São Francisco de Assis, 43. Alegrete, 44. Itaqui, 45. São Borja, 46. Santo 

Antônio das Missões, 47. Julio de Castilhos, 48. Cruz Alta. 
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Tabela 1. Localização geográfica das 48 unidades amostrais nos Campos Sulinos, Brasil. NC: número de corpos 

d’água amostrados; Are: área do corpo d’água; Ab. Abundância total de machos vocalizando; %C: filtro 

ambiental, porcentagem de remanescentes campestres. C: categoria de proporção de campo (P: 0-33%; I: 34-

77%; M: 67-100%). 
 

Unidade amostral Estado Latitude Longitude NC Are AB %C C 

Palmas PR -26.52557 -51.64580 3 607,56 11 97 M 

Palmas PR -26.53301 -51.60108 3 2341,11 30 97 M 

Palmas PR -26.60082 -51.59141 5 943,51 40 97 M 

Palmas PR -26.38996 -51.98498 4 7412,70 34 97 M 

Palmas PR -26.38135 -51.90369 4 4905,84 31 97 M 

Palmas PR -26.66327 -51.63030 2 1968,67 65 97 M 

Lages SC -28.02199 -50.63747 5 912,56 25 97 M 

Lages SC -28.07788 -50.09445 6 2063,15 55 97 M 

Lages SC -28.06907 -50.03700 4 2740,81 43 97 M 

Lages SC -28.10261 -49.94610 5 1424,66 58 97 M 

Lages SC -28.18971 -50.50696 3 969,65 13 97 M 

Lages SC -28.23408 -50.00103 4 934,32 54 97 M 

Aceguá RS -31.79728 -54.17264 3 392,50 15 85 M 

Aceguá RS -31.76706 -54.03023 6 2345,83 13 11 P 

Alegrete RS -29.66545 -55.38448 4 1414,54 4 48 I 

Alegrete RS -29.79909 -55.31725 0 0 0 79 M 

Alegrete RS -29.77759 -56.01386 6 2912,36 3 97 M 

Alegrete RS -30.05754 -55.98458 7 919,35 21 27 P 

Arroio Grande RS -32.25452 -53.22458 3 1676,59 39 73 M 

Cachoeira do Sul RS -30.29674 -52.76562 7 9456,36 249 61 I 

Cambará do Sul RS -29.17120 -50.05875 5 3012,00 47 99 M 

Candiota RS -31.51072 -53.66355 8 9140,54 188 79 M 

Capivari do Sul RS -30.06049 -50.58883 7 669,44 9 9 P 

Cruz Alta RS -28.90802 -53.61038 4 5668,13 132 12 P 

Dom Pedrito RS -30.95533 -54.37947 4 3698,23 124 96 M 

Encruzilhada do Sul RS -30.56455 -52.56262 5 6485,79 75 59 I 

Herval RS -32.08921 -53.61748 4 9645,51 175 55 I 

Itaqui RS -29.24757 -56.28478 4 1280,30 27 3 P 

Jaguarão RS -32.37651 -53.36962 2 1725,65 0 57 I 

Jaquirana RS -29.01648 -50.39391 4 6559,61 44 86 M 

Júlio de Castilhos RS -29.32045 -53.81435 7 12483,81 128 42 I 

Palmares do Sul RS -30.50023 -50.42090 8 8787,51 67 62 I 

Pinheiro Machado RS -31.30464 -53.57193 3 1355,60 33 87 M 

Pinheiro Machado RS -31.58805 -53.53102 2 4190,54 30 76 M 

Rio Grande RS -32.06482 -52.39630 0 0 0 24 P 

Rio Pardo RS -30.16019 -52.19968 6 5054,84 36 9 P 

Santa Margarida do Sul RS -30.24823 -54.10628 4 2610,63 59 4 P 

Santa Vitória do Palmar RS -32.71387 -52.61195 5 2631,08 172 65 I 

Santana da Boa Vista RS -30.93265 -53.02916 5 14882,51 141 96 M 
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Continuação... 

        Santana do Livramento RS -30.71774 -55.51690 6 3620,35 30 99 M 

Santo Antônio das 

Missões RS -28.53747 -55.42406 7 2987,45 14 84 M 

São Borja RS -28.85153 -55.63339 5 634,90 34 72 M 

São Francisco de Assis RS -29.62337 -55.13577 3 1769,35 0 80 M 

São Francisco de Paula RS -29.48299 -50.20504 2 2862,93 44 29 P 

São Francisco de Paula RS -29.19258 -50.76914 4 2823,51 84 87 M 

São Gabriel RS -30.14793 -54.61835 5 4008,25 230 75 M 

São José dos Ausentes  RS -28.61471 -49.82662 4 1766,78 48 74 M 

Vacaria  RS -28.19445 -51.01811 4 6929,85 109 63 I 
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Tabela 2. Atributos morfológicos e ecológicos mensurados nas espécies de anfíbios anuros registradas nos 

Campos Sulinos. Sigla: abreviação dos atributos 

 

Atributos Sigla Escala Descrição 

Morfométrico    

Comprimento da cabeça  CC quantitativo 

(mm) 

distância entre a borda posterior da 

articulação da mandíbula e a ponta do 

focinho (em linha reta) 

Diâmetro do olho DO quantitativo 

(mm) 

maior comprimento da órbita ocular 

Diâmetro do tímpano DT quantitativo 

(mm) 

maior distância horizontal das bordas 

externas do tímpano 

Comprimento do braço CB quantitativo 

(mm) 

maior distância do “ombro” até a ponta do 

"cotovelo" (em linha reta) 

Comprimento do 

antebraço 

CAB quantitativo 

(mm) 

maior distância do “cotovelo” até o "pulso" 

(em linha reta) 

Comprimento da mão CM quantitativo 

(mm) 

maior distância do “pulso” e a ponta do 

dedo mais longo (em linha reta) 

Comprimento da perna  CP quantitativo 

(mm) 

distância entre a ponta da cloaca e o 

"joelho" (em linha reta) 

Comprimento da coxa  CCX quantitativo 

(mm) 

distância entre a ponta do "joelho" e o 

"calcanhar" (em linha reta) 

Comprimento do pé  CPE quantitativo 

(mm) 

distância entre o "calcanhar" e a ponta do 

dedo mais longo, o quarto (em linha reta) 

Ecológico    

Empoleirados EMP binário espécies que vocalizam empoleiradas na 

vegetação (e.g. família Hylidae) 

Chão CHA binário espécies que vocalizam no chão (e.g. 

família Leptodactylidae, Odontophrynidae, 

Microhylidae) 

Água AGU binário espécies que vocalizam boiando na água 

(e.g. alguns Hylidae e Leptodactylidae) 

Diurna DIUR binário espécies que além de vocalizarem a noite, 

vocalizam de dia 

Prolongado PRO binário espécies que apresentam padrão de 

reprodução prolongado, isto é, tem 

atividade reprodutiva o ano todo ou por 

vários meses 

Explosivo EXP binário espécies que apresentam padrão de 

reprodução explosivo, isto é, por alguns 

meses ou dias. 

Modo Reprodutivo 1 M1 binário ovos e girinos exotróficos em corpos d’água 

lênticos 

Modo reprodutivo 2 M2 binário ovos e girinos exotróficos em corpos d’água 

lóticos 

Modo reprodutivo 11 M11 binário ovos em ninho de espuma flutuante em 

corpos d’água lênticos; girinos exotróficos 

em corpos d’água lênticos 
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Continuação...    

Modo reprodutivo 24 M24 binário dos ovos eclodem girinos exotróficos que 

caem em corpos d’água lênticos 

 Modo reprodutivo 30 M30 binário ninho de espuma com ovos e estágios 

larvais iniciais em ninhos subterrâneos 

construídos; após inundação girinos 

exotróficos em corpos d’água lênticos 
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Tabela 3. Lista das espécies de anuros registradas nos Campos Sulinos do sul do Brasil. RS: Rio Grande do Sul, 

SC: Santa Catarina, PR: Paraná. 

 

Família Espécie RS SC PR 

Bufonidae Melanophryniscus atroluteus (Miranda-Ribeiro, 1920) 1 0 0 

 Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957) 1 0 0 

 Rhinella icterica (Spix, 1824) 1 1 0 

 Rhinella schneideri (Werner, 1894) 1 0 1 

Hylidae Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 1 1 1 

 Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) 1 0 0 

 Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) 1 0 0 

 Hypsiboas leptolineatus (Braun e Braun, 1977) 1 1 1 

 Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) 0 1 0 

 Hypsiboas pulchellus (Duméril e Bibron, 1841) 1 1 1 

 Phyllomedusa iheringii Boulenger, 1885 1 0 0 

 Pseudis cardosoi Kwet, 2000 1 1 1 

 Pseudis minuta Günther, 1858 1 0 0 

 Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) 1 1 1 

 Scinax granulatus (Peters, 1871) 1 1 1 

 Scinax nasicus (Cope, 1862) 1 0 0 

 Scinax perereca Pombal, Haddad e Kasahara, 1995 1 0 0 

 Scinax squalirostris (Lutz, 1925) 1 1 1 

 Scinax uruguayus (Schmidt, 1944) 1 1 1 

 Sphaenorhynchus surdus (Peters, 1863) 0 1 0 

Leptodactylidae Leptodactylus gracilis (Duméril e Bibron, 1840) 1 1 1 

 Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875 1 0 0 

 Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 1 1 1 

 Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) 1 0 0 

 Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936 1 1 0 

 Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861) 1 0 1 

 Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 1 1 1 

 Physalaemus cf. gracilis 1 1 0 

 Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 1 0 0 

 Physalaemus lisei Braun and Braun, 1977 1 0 0 

 Physalaemus riograndensis Milstead, 1960 1 0 0 



147 

 

Continuação...     

 Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) 1 0 0 

Odontophrynidae Odontophrynus americanus (Duméril e Bibron, 1841) 1 0 0 

Microhylidae Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) 1 1 0 
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Figura 2. Filogenia dos anfíbios registrados em corpos d’água dos Campos Sulinos, sul do Brasil. Gerada com base em Pyron e Wiens (2011), Narvaes e Rodrigues (2009), 
Faivovich (2002), Nascimento et al. (2005), de Sá et al. (2012, 2014), Vieira (2010). Definimos os comprimentos dos ramos, com base na estimativa de idades dos clados 

fornecidas pelo TimeTree (Hedges et al, 2006). 
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Figura 3. Análise de coordenadas principais da matriz P nos Campos Sulinos, Brasil. Gradiente ambiental: 
porcentagem de remanescentes campestres, representados por círculos vermelhos: 0-33%; laranjas: 34-77%; 

verdes: 67-100%. Dfilo: Diversidade Filogenética de Rao. 
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Tabela 4. Correlação dos padrões de convergência e divergência de atributos ao longo do gradiente de 

porcentagem de remanescentes campestres nos Campos Sulinos, Brasil. * significativos p ≤ 0,05. Legenda dos 

atributos ver tabela 2. 

 

Processos 

Maximização 

de atributos ρ 

Sinal Filogenético 

Pool de 

espécies 
Metacomunidade 

ρ(BF) ρ(PT) ρ(PX.T) 

TCAP ρ(TE) CC, CM, M30 0,46* - - - 

TDAP ρ(XE.T) DT, explo, M24 0,44* - - - 

PSAP para TCAP ρ(PT) CC 0,41 0.27* 0.41 0.18 

PSAP para TDAP ρ(PX.T) CC, CCX, prolo 0,58 0.30* 0.27 0.58 
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Figura 4. Regressão entre os valores médios dos atributos registrados na comunidade de anuros que 

maximizaram os padrões de convergência do em um gradiente de porcentagem de remanescentes campestres nos 

Campos Sulinos.  
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Figura 5. Regressão a diversidade funcional e a porcentagem de remanescentes campestres nos Campos Sulinos, 

Brasil. A: valores médios dos atributos que maximizaram a convergência; B: valores médios de todos os 

atributos. DFun: diversidade funcional. Legenda dos atributos ver tabela 2. 
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Figura 6. Análise de coordenadas principais dos atributos registrados na comunidade de anuros que 

maximizaram os padrões de divergência no filtro de porcentagem de remanescentes campestres nos Campos 

Sulinos. DFun: diversidade funcional. Legenda dos atributos ver tabela 2. 
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Biodiversidade de anfíbios dos Campos Sulinos 
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² Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel. Avenida Antônio Trilha, 1.847, CEP 
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Os anfíbios 

 

A palavra ‘anfíbio’ significa ‘vida dupla’, em grego, se referindo ao ciclo de vida da 

maioria destes animais, que tem duas fases: uma aquática na forma de larva e outra terrestre 

na forma de adulto. Os anfíbios possuem pele nua - sem escamas, pelos ou penas - e 

extremamente permeável, o que os torna dependentes de água, pelo menos na fase larval. Na 

pele dos anfíbios também estão presentes muitas glândulas de muco e de veneno. São animais 

com grande variedade de formas corporais, tamanho, cor e modo de vida, e estão reunidos em 

três Ordens (grupos taxonômicos; Tabela 1).  

As salamandras apresentam quatro patas e cauda longa, sendo que no Brasil ocorrem 

somente na Amazônia. As cecílias têm o corpo alongado e desprovido de patas, vivem em 

ambientes úmidos onde constroem galerias subterrâneas, por isso são pouco conhecidas pela 

maioria das pessoas. Muitas vezes as cecílias são confundidas com cobras-cegas ou cobras-

de-duas-cabeças, que são répteis e apresentam escamas externas.  

Sem dúvida, os anfíbios mais conhecidos são os sapos, rãs e pererecas. O coaxar 

(cantos) desses animais, ouvido principalmente nas noites quentes e chuvosas, é feito pelos 

machos em locais úmidos e tem a função de atrair as fêmeas para a reprodução. Os sapos 

possuem quatro membros curtos, pele rugosa, grandes glândulas de veneno bem 

desenvolvidas, têm hábitos terrestres e se locomovem através de pequenos pulos. As rãs 

aquáticas ou semi-aquáticas apresentam pele lisa e quatro membros bem desenvolvidos para 

saltos longos. As pererecas tem a pele úmida e lisa, patas finas e longas, e apresentam as 
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pontas dos dedos dilatadas em forma de discos utilizados para escalar plantas, rochas e 

paredes. Na prática, definir o que é sapo, rã ou perereca não é tão fácil, pois para algumas 

espécies é difícil distinguir essas características, assim denominaremos muitas vezes sapos 

todos os anfíbios da ordem dos anuros, sejam sapos, rãs ou pererecas. 

A maioria das pessoas desconhece a importância dos anfíbios. Os sapos, segundo o 

conhecimento popular, são conhecidos por serem feios e gosmentos e por figurarem em 

rituais de bruxaria. Assim, muitas pessoas acreditam que pesquisar esses animais é “uma coisa 

sem fundamento”, como se diz aqui no sul. Os anfíbios, assim como todos os seres vivos, são 

fundamentais para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas e prestam importantes serviços 

ambientais, isto é, promovem benefícios à humanidade. Seja como parte importante na teia 

alimentar controlando populações de insetos, como indicadores da boa qualidade do ambiente 

ou por fornecerem matéria prima para a indústria farmacêutica fabricar medicamentos. 

Nos Campos Sulinos estão presentes cerca de 9% dos anfíbios brasileiros. Esta elevada 

riqueza está relacionada à diversidade de paisagens campestres, que diferem em altitude, 

declividade, solo, cobertura vegetal e uso do solo. Além disso, os campos estão em contato 

com o bioma Mata Atlântica, um dos centros de alta diversificação de anfíbios e que 

concentra a maior diversidade de modos reprodutivos entre os sapos (5, 6).  

 

Distribuição dos anfíbios nos Campos Sulinos 

 

A maioria das espécies de anfíbios presentes nos Campos Sulinos é endêmica de 

ecossistemas campestres (37%), sendo que destas, 14% são exclusivas dos campos da Mata 

Atlântica, 11% exclusivas dos campos do Pampa e os 12% restantes ocorrem em campos de 

ambos os biomas. Pelo menos 36% dos anfíbios tem distribuição geográfica ampla, ou seja, 

ocorrem em diferentes biomas. As espécies tipicamente florestais da Mata Atlântica, mas que 

ocasionalmente utilizam áreas campestres para reprodução representam 21% da riqueza, 

destes 15% ocorrem nos campos da Mata Atlântica e 6% nos Campos Sulinos. Com menor 

representatividade há espécies que só ocorrem na combinação dos Biomas Mata Atlântica e 

Pampa (4%) e também espécies Chaco-Pampeana (2%; 3; Figura 2).  

 

Ameaças aos anfíbios 

 

Os anfíbios são muito sensíveis a alterações do ambiente, principalmente quanto à 

temperatura e umidade, qualidade da água, estrutura da vegetação nos corpos d’água e 
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fragmentação da paisagem. Como exemplos dessa sensibilidade, algumas espécies de anfíbios 

estão ameaçadas devido às alterações climáticas globais, como é o caso do sapo-guarda 

(Elachistocleis bicolor), da rã-piadora (Leptodactylus latinasus), do sapo-cururu (Rhinella 

schneideri), e da perereca-de-peito-manchado (Scinax nasicus). As temperaturas máximas que 

os girinos dessas espécies podem tolerar nos corpos d’água já estão muito próximas às 

temperaturas registradas atualmente. Além disso, somente nos Campos Sulinos há cinco 

espécies de sapinhos-de-barriga-vermelha em risco de perder sua área de distribuição 

potencial até o ano 2080, caso se confirmem as tendências de aquecimento do planeta 

estimadas para as próximas décadas (7, 8, 9). 

Os Campos Sulinos, com períodos frios e secos, têm características ambientais pouco 

favoráveis à dispersão dos anuros quando comparado aos ambientes florestais, onde as 

condições ambientais são mais estáveis (e.g. umidade, temperatura, luminosidade; 9). Aos 

efeitos climáticos somam-se as dificuldades relacionadas às perdas de habitat devido às altas 

taxas de fragmentação e conversão do campo nativo em monoculturas de soja, pinus, acácia, 

arroz, azevém e a invasão do capim-annoni. Como era de se esperar, tamanha conversão dos 

campos se traduz em impactos negativos sobre a riqueza e abundância dos anfíbios dos 

Campos Sulinos. Outra ameaça é a introdução de espécies exóticas, como a rã-touro 

(Lithobates catesbeianus), originária dos Estados Unidos, que compete com as espécies 

nativas por recursos, principalmente no nicho acústico, além de predar espécies nativas (11).  

Atualmente, nove espécies de anfíbios dos Campos Sulinos estão enquadradas nas 

listas de espécies ameaçadas em âmbito global, nacional ou estadual (RS, SC, e PR; 1, 7, 12, 

13, Tabela 2), sendo que a perda e fragmentação de habitat, a introdução de espécies exóticas 

e as mudanças climáticas são consideradas as principais ameaças aos anfíbios dos Campos 

Sulinos. 

 

Adaptações, teia alimentar, serviços ambientais e bioindicação 

 

Teia alimentar: 

Os anfíbios fazem parte da teia alimentar; a maioria dos anfíbios tem dieta generalista, 

isto quer dizer que se alimentam de diferentes grupos de animais, principalmente 

invertebrados, sendo os insetos os favoritos. Mas há espécies que se alimentam de vertebrados 

(pequenos roedores, aves, serpentes e até mesmo outros anfíbios), como é o caso do sapo-

untanha (Ceratophrys ornata) e da rã-manteiga (Leptodactylus latrans). Também há espécies 
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com dieta especialistas, como o sapo-guarda (Elachistocleis bicolor), que consome formigas e 

cupins.  

Os anfíbios são predados em todos os seus diferentes estágios de vida: ovos, larvas e 

adultos. Eles são uma importante fonte de alimento para muitos grupos de animais, como 

peixes, répteis, aves, mamíferos, outros anfíbios, invertebrados e até para plantas carnívoras.  

Para algumas espécies são presas esporádicas, mas para outras como é o caso do morcego-

que-come-sapo (e.g. Trachops cirrhosus) os anuros são presas exclusivas. As serpentes 

conhecidas como boipeva ou falsa-jararaca (Waglerophis merremii e X. neuwiedii) também 

têm a dieta especializada em sapo-cururu (Rhinella spp., ver teia alimentar, Figura 3).  

 

Estratégias de defesas dos sapos contra predadores: 

As espécies de anfíbios que habitam áreas abertas podem sofrer maior taxa de 

predação, quando comparadas as de áreas florestadas (14). Por isto, adultos de muitas 

espécies de anuros utilizam a coloração dorsal e comportamentos defensivos para confundir 

predadores que caçam utilizando a visão. A utilização de várias estratégias de defesa é 

benéfica para o indivíduo, pois aumenta as chances de sobrevivência, principalmente em 

ambientes abertos, onde os locais de abrigos são menos complexos do que em um ambiente 

florestal (15, 16). 

A rã-listrada (Leptodactylus gracilis; Figura 4a) apresenta coloração dorsal marrom 

com linha vertebral muito conspícua e outras linhas dorsais longitudinais claras, brancas ou 

amareladas, que podem apresentar pontuações verdes escuras. Essa coloração chamada 

disruptiva desfaz a imagem do corpo do animal quando este se coloca em movimento, dessa 

forma conferindo maiores chances dele sobreviver ao ataque de predadores. 

Os sapinhos-de-barriga-vermelha (gênero Melanophryniscus) apresentam como 

mecanismo primário de defesa o dorso com coloração que se camufla com o substrato (solo, 

rochas). Como estratégia secundária, apresentam o ventre com manchas vermelhas fenômeno 

conhecido como aposematismo, cuja exibição de cores vibrantes no corpo (associado ao 

comportamento de arcar o corpo e expor a coloração vermelha, Figura 4b), geralmente está 

associada às substâncias tóxicas presentes na pele desses animais. 

A rã-chorona (Physalaemus biligonigerus; Figura 4c) tem padrão de coloração dorsal 

muito variável (polimórfico), que vai do marrom claro, bege, amarelado até o marmorado, 

com desenhos dorsais diversos. Esta variação pode beneficiá-la, pois alguns padrões de 

coloração podem não ser reconhecidos pelo predador, dessa forma esses indivíduos terão mais 

chances de sobreviver ao ataque dos predadores. Além disso, esta rã quando ameaçada, pode 
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levantar o corpo e mostrar suas glândulas inguinais circulares, que parecem olhos 

(comportamento defensivo deimático). 

A perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus; Figura 4d) apresenta polimorfismo na 

coloração, os indivíduos variam de verdes a amarelados e essa estratégia é utilizada para 

confundir predadores visualmente orientados. Outra estratégia utilizada é a liberação de um 

odor característico quando manuseadas e/ou pertubadas, esse odor pode ter função 

antipredatória. 

 A perereca-macaca (Phyllomedusa iheringii) apresenta coloração verde que ajuda a se 

camufla entre as folhagens, além disso, utiliza a presença de substâncias químicas na pele e a 

estratégia de se fingir de morta para se defender de predadores. 

 

Modos reprodutivos: 

Os ovos dos anfíbios não possuem casca e por isso podem secar e morrer facilmente se 

não houver umidade suficiente. Para resolver esse problema, a maioria dos anfíbios dos 

Campos Sulinos (aproximadamente 67%) coloca seus ovos diretamente na água (como por 

exemplo, em poças, como a rã-boiadora Pseudis minuta). Algumas espécies do gênero 

Physalaemus e Leptodactylus (12% das espécies que ocorrem nos campos sulinos) 

apresentam como adaptação para evitar a dessecação de ovos e larvas, a deposição de ovos e o 

período inicial de desenvolvimento dos embriões dentro de ninhos de espuma . A espuma dos 

ninhos é produzida pelo batimento das secreções de muco liberadas pela fêmea junto com os 

ovos. Dependendo da espécie, ambos, machos e fêmea podem se engajar na atividade de bater 

a secreção com as patas traseiras, ou ainda apenas pelo macho ou fêmea.  

Além de proteção contra a dessecação, a espuma fornece aos ovos e larvas proteção 

contra predação e variação térmica. Já outras espécies colocam seus ovos em ninhos de folha 

na vegetação, juntamente com cápsulas de gelatina, para proteção contra dessecação, 

predadores e radiação solar, como a perereca-macaca (Phyllomedusa iheringii). 

 

A pigmentação dos ovos: 

 Espécies que se reproduzem em áreas abertas, como os campos, colocam os ovos 

diretamente na água e têm ovos pigmentados – ou seja, possuem o polo superior dos ovos 

com coloração escura (Figura 5a). Essa coloração tem a função de proteção contra radiação 

solar, já que os ovos não possuem casca protetora. Já espécies que colocam seus ovos em 

tocas e dentro de ninhos de espuma geralmente apresentam ovos totalmente claros, pois não 

estão diretamente expostos à radiação (Figura 5b-d). Outra forma de defesa contra a predação 
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de ovos é a presença de substâncias químicas, como os alcalóides - substâncias químicas 

encontradas principalmente em plantas, mas podem ocorrer também em fungos, bactérias e 

até mesmo em animais - que funcionam como mecanismo antipredatório, pois são tóxicos e 

apresentam gosto repugnante. 

 

Anfíbios bioindicadores: 

Como os anfíbios têm forte sensibilidade às alterações ambientais, são indicadores da 

qualidade do ambiente, isto é, dependendo das espécies que ocorrem em determinado 

ambiente é possível saber se ele está conservado ou não. Isso porque a combinação de 

características fisiológicas, morfológicas e ecológicas (e.g., pele permeável, ectotermia, baixa 

capacidade de locomoção e ciclo de vida bifásico – terra e água) os torna dependentes de 

condições ambientais específicas. 

A rã-das-pedras (Limnomedusa macroglossa) é uma especialista encontrada 

principalmente em riachos de áreas pedregosas. O sapo-de-barriga-vermelha 

(Melanophryniscus montevidensis) possui distribuição restrita ao litoral, vive em ambientes 

arenosos e salinos e se reproduz depois de muita chuva em corpos d’água temporários. A 

perereca (Hypsiboas joaquini) ocorre no planalto, nos campos associados à Floresta com 

Araucária e se reproduz em riachos de águas correntes e frias. O sapo-da-enchente 

(Odontophrynus americanus) e a rã-cachorro (Physalaemus cuvieri) são espécies generalistas 

no uso de ambientes e abundantes em áreas perturbadas e modificadas pelo homem.  

 

O sapo tem veneno? 

 

Na pele dos anfíbios são encontrados dois tipos de glândulas, as mucosas e as serosas. 

As glândulas mucosas auxiliam na proteção contra a dessecação e na respiração realizada 

através da pele do animal. As glândulas serosas produzem toxinas que auxiliam na defesa 

contra predadores e microrganismos patogênicos (fungos, bactérias). Estas substâncias podem 

ter sabor e cheiro desagradável ou serem alcalóides altamente tóxicos.  

O veneno dos anfíbios é utilizado como defesa passiva, pois eles são incapazes de 

injetar ou lançar o veneno contra seus predadores. Uma espécie de sapo que ocorre na 

Amazônia (Rhaebo guttatus) é exceção, pois é capaz de jorrar jatos de veneno contra o 

agressor - porém seu veneno não é letal, serve para perturbar, causar injúrias aos predadores 

(17). Assim, o veneno dos sapos somente é perigoso para humanos quando entra em contato 

com mucosas, ou com feridas expostas.  
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As substâncias químicas presentes na pele dos anfíbios ainda são pouco estudadas, 

mas podem significar, sem exageros, a descoberta da cura de doenças humanas e o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Um exemplo clássico é da substância 

epibatidina, isolada da pele de um anuro da América do Sul (Epipedobates tricolor), essa 

substância possui atividade analgésica 200 vezes superior a da morfina. Alguns sapos do 

gênero Melanophryniscus, Phyllomedusa, Leptodactylus, Physalaemus e Rhinella, que 

ocorrem nos Campos Sulinos, também apresentam substâncias químicas na pele chamadas de 

alcalóides, que têm potencial farmacológico. Um caso com répteis, que exemplifica essa 

importância e relevância financeira da biodiversidade, diz respeito a um famoso medicamento 

usado para tratar hipertensão arterial, originalmente isolado e sintetizado a partir de uma 

espécie de jararaca (Bothrops jararaca) típica da Mata Atlântica. Esse medicamento rende 

bilhões de dólares anuais à indústria estrangeira que detém a marca e o país hoje precisa 

comprar o medicamento que tem origem na nossa biodiversidade. 

 

Conclusão 

 

Pesquisas com anfíbios, principalmente com anuros, vêm crescendo nas últimas 

décadas nos Campos Sulinos, principalmente aquelas cujos objetivos centrais são organizar 

listas de espécies ocorrendo em determinada localidade, bem como relatar novas ocorrências 

ou realizar descrições de novas espécies. Frente ao quadro de declínio global de anfíbios e 

mudanças climáticas, bem como a crescente perda de áreas campestres nativas, torna-se 

urgente que mais esforços sejam alocados para produzir informações que possam nortear o 

desenvolvimento de políticas públicas e programas de conservação dos anfíbios dos Campos 

Sulinos. As pesquisas e programas deveriam priorizar questões como o efeito da perda e 

fragmentação dos campos, dos agrotóxicos e, de diferentes práticas de manejo dos campos 

nativos (e.g., queimadas, intensidades de pastoreio) sobre os anfíbios. Além disso, deveriam 

ser identificadas e criadas áreas prioritárias para conservação, visando minimizar a situação 

crítica dos ecossistemas campestres, até então negligenciados. Adicionalmente, os currículos 

escolares também deveriam se preocupar em incluir que salientassem a importância de 

conservação dos campos, e não exclusivamente de florestas. Esse compromisso pedagógico é 

essencial como prática de educação ambiental, pois os campos representam porção 

significativa da paisagem e cultura sulina, bem como abrigam áreas úmidas (banhados e poças 

naturais) responsáveis por diversos serviços ambientais e essenciais para a sobrevivência dos 

anfíbios e diversos outros organismos. 
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Tabela 1. Quadro esquemático das ordens de anfíbios com dados de riqueza. Ver números na seção referências. 

 

Ordem/Distribuição Mundo
1
 Brasil

2
 Campos Sulinos

3,4
 

Anura: Sapos, rãs e pererecas; Fig. 1(a) 6.444 913 84 

Caudata: Salamandras; Fig. 1(b) 688 5 0 

Gymnophiona: Cecílias; Fig. 1(c) 200 32 3 

Total de espécies 7.332 950 84 
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Figura 1. Representação esquemática dos anfíbios. a: sapo, representante da Ordem Anura; b: uma salamandra, 
representante da Ordem Caudata; c: uma cecília, representante da Ordem Gymnophiona. 



166 

 

 

Figura 2. Anfíbios registrados nos Campos Sulinos do Brasil: contribuição específica (%) conforme padrões de distribuição geográfica das espécies nos diferentes biomas. 
Ilustração por Andressa Iop. 
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Tabela 2. Espécies de anfíbios dos Campos Sulinos ameaçadas de extinção. RS: espécies ameaçadas no estado 

do Rio Grande do Sul; SC: espécies ameaçadas no estado de Santa Catarina; PR: espécies ameaçadas no estado 

do Paraná.  

Espécie Nome popular  Categoria de Ameaça 

Ceratophrys ornata Sapo-untanha RS, criticamente em 

perigo 

Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta RS, criticamente em 

perigo 

Scinax rizibilis Perereca-risadinha RS, criticamente em 

perigo 

Limnomedusa macroglossa Rã-das-pedras PR, criticamente em 

perigo 

Melanophryniscus dorsalis Sapinho-de-barriga-vermelha RS e SC, em perigo 

Melanophryniscus montevidensis Sapinho-de-barriga-vermelha RS, em perigo 

Phyllomedusa distincta Perereca-da-folhagem RS, em perigo 

Phyllomedusa tetraploidea Perereca-macaca RS, em perigo 

Melanophryniscus cambaraensis Sapinho-de-barriga-vermelha RS, vulnerável 
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Figura 3. Esquema da teia alimentar envolvendo os anuros. As pontas das setas em verde escuro indicam o sentido da predação. As setas em verde claro se referem ao sentido 

em que ocorre o ciclo de desenvolvimento dos anuros. Ilustração por Andressa Iop. 
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Figura 4. Exemplos de estratégias defensivas em espécies de anuros dos Campos Sulinos: a: a coloração da rã-

listrada ajuda a confundir os predadores, pois se parece com a vegetação dos campos; b: a coloração dorsal do 

sapinho-de-barriga-vermelha auxilia na camuflagem com o substrato e o comportamento de arcar o corpo e 

expor a coloração vermelha afugenta os predadores, anunciando que o animal é tóxico; c-d: a rã-chorona e a 

perereca-do-banhado apresentam padrão de coloração dorsal muito variável entre os indivíduos, a variação pode 

beneficiá-las, pois alguns padrões de coloração podem não ser reconhecidos pelos predadores.  
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Figura 5. Exemplos de modos reprodutivos e pigmentação dos ovos das espécies de anuros dos Campos Sulinos: 

a: ovos depositados diretamente na água, com pigmentação; b: ovos depositados em ninhos de espuma em 

câmaras subterrâneas, não pigmentados; c: ovos depositados na água em ninhos de espuma, não pigmentados; d: 

ovos depositados em folhas de árvores, não pigmentados. 
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CONCLUSÕES 

 

Esse é o primeiro estudo em macroescala realizado nos Campos Sulinos a verificar os 

padrões neutros, de nicho, funcionais e filogenéticos que regem a metacomunidade de anuros. 

A partir dos resultados apresentados nesta Tese, concluímos que: 

- Registramos 56% (n=47) das espécies de anuros conhecidas para os Campos Sulinos. 

A anurofauna é composta de espécies tipicamente: campestres, sendo que algumas podem 

utilizar fragmentos florestais como abrigo e proteção durante o dia; florestais, mas que 

ocasionalmente utilizam corpos d’água próximos à borda da floresta para se reproduzir; 

generalistas no uso do habitat, portanto pouco sensíveis à alteração do habitat e que 

apresentam ampla distribuição geográfica, ocorrendo nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e 

Pampa.  

- A alta riqueza de anuros registrada nos Campos Sulinos, bem como a diferença na 

composição entre as tipologias campestres e regiões fisiográficas, é resultado da grande 

heterogeneidade horizontal, reconhecida para os ecossistemas campestres, similar ao que se 

observa no Cerrado, e também pela presença de áreas campestres no bioma Mata Atlântica, 

que é considerada um dos centros de alta diversificação de anfíbios. Em vista disso, não 

podemos considerar a biodiversidade dos campos homogeneamente distribuída. Por isso, são 

necessárias unidades de conservação nas diferentes tipologias campestres e regiões 

fisiográficas para que toda a anurofauna campestre seja suficientemente representada e 

protegida, visando minimizar a situação crítica dos ecossistemas campestres, até então 

negligenciados.  

- A riqueza, abundância e composição taxonômica de anuros dos Campos Sulinos são 

influenciadas por multidescritores da paisagem em escala local (altitude, área total alagada, 

com rizicultura e com solo arenoso) e regional (área total de campo), e pelo clima 

(isotermalidade, precipitação do mês mais seco, temperatura máxima do mês mais quente, 

temperatura mínima do mês mais frio, temperatura média anual). 

- Uma matriz campestre conservada, com fisionomia mais heterogênea, facilita a 

dispersão dos anuros adultos entre os ambientes reprodutivos, enquanto que uma matriz 

campestre mal conservada devido ao sobrepastejo ou fragmentada devido à conversão por 

monoculturas (cultivo da soja, do arroz e da silvicultura), torna a matriz homogênea e isola os 

ambientes reprodutivos, dificultando assim a dispersão dos anuros. Desse modo, paisagens 

campestres que apresentam maiores extensões de campo nativo e de áreas alagadas e /ou com 
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água, devem facilitar a dispersão de indivíduos para ambientes reprodutivos próximos (dentro 

da UAP) e distantes (dentro da UAR), promovendo assim, condições ambientais ideais para a 

reprodução e sobrevivência das espécies.  

- Áreas de cultivo de arroz e campos úmidos naturais apresentam diferenças quanto à 

composição taxonômica da anurofauna. As áreas de rizicultura podem auxiliar na conservação 

de uma fração da riqueza de anuros presentes nos campos úmidos do sul do Brasil. No 

entanto, os arrozais não devem ser vistos como sistemas que substituem os campos úmidos 

naturais, uma vez que os sistemas naturais são muito mais complexos e desempenham papel 

importante no armazenamento e recarga de água do aquífero e na estabilidade climática. Além 

disso, os pesticidas utilizados nos arrozais provocam alterações bioquímicas e fisiológicas nos 

anuros, afetando assim a taxa de sobrevivência das larvas.  

- Registramos espécies adaptadas aos extremos climáticos (temperaturas altas e baixas 

e ao déficit hídrico no verão). As adaptações para enfrentar essas condições extremas são 

relacionadas à: atividade reprodutiva noturna, modos reprodutivos especializados em evitar a 

dessecação dos ovos e larvas (Modos 11, 24 e 30), pigmentação escura dos ovos que os 

protege contra a dessecação e radiação solar, bem como escolha de ambientes reprodutivos 

mais duradouros, com maior profundidade, alta porcentagem de cobertura vegetal no espelho 

d’água e sombreamento no corpo d’água.  

- Ambos os processos, neutros e de nicho, estruturam a metacomunidade de anuros 

dos Campos Sulinos, embora os processos neutros sejam dominantes. Verificamos isso 

devido à explicação obtida pelo componente puramente espacial (17%), o qual refletiu uma 

autocorrelação em ampla (25 filtros espaciais), média (sete filtros espaciais) e fina escala 

(dois filtros espaciais). No entanto, o pool de espécies da metacomunidade também sofre 

influência de processos baseados em nicho, uma vez que tanto descritores ambientais locais 

(5%) como da paisagem (4%) influenciaram a estruturação da metacomunidade.  

- Os padrões neutros registrados estão relacionados à baixa capacidade de dispersão 

dos anuros (por isso os corpos d’água estão autocorrelacionados). No entanto, mesmo tendo 

baixa capacidade de dispersão, todas as espécies apresentam a mesma chance de dispersar no 

ambiente de forma aleatória, sem a dependência de condições ambientais ideais. Por outro 

lado, ressaltamos que os anuros dos Campos Sulinos são dependentes das condições 

ambientais em escala local, fato corroborado pela influência dos descritores: altitude, oxigênio 

dissolvido, pH, profundidade média do corpo d’água, porcentagem de cobertura vegetal no 

espelho d’água e riqueza de peixes. Da mesma forma os anuros são dependentes das 
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condições ambientais em escala de paisagem, fato corroborado pela influência dos 

descritores: área total com água, alagada, campo, degradada e com silvicultura.  

- Ambos os padrões de convergência e divergência foram registrados na 

metacomunidade de anuros e estão relacionadas ao filtro de porcentagem de remanescentes 

campestres. Os atributos que maximizaram a convergência e apresentaram alta correlação 

com o filtro ambiental foram: comprimento da cabeça (CC), comprimento da mão (CM) e 

modo reprodutivo (M30). Os atributos que maximizaram a divergência e apresentaram alta 

correlação com o filtro ambiental foram: diâmetro do tímpano (DT), padrão de reprodução 

explosivo, e modo reprodutivo 24 (M24). 

- A diversidade funcional de Rao e a diversidade filogenética não estão relacionadas 

com a porcentagem de remanescentes campestres. No entanto, em áreas com maior 

porcentagem de remanescentes campestres há uma maior variação na diversidade funcional 

dos atributos que maximizaram a convergência do que em áreas com valor intermediário e 

menor de remanescentes campestres. Nesse sentido, estudos futuros devem aumentar o 

tamanho do filtro ambiental (gradiente), incluindo áreas totalmente convertidas ou nas quais a 

fragmentação tenha ocorrido há muito tempo, pois talvez os impactos sobre a anurofauna não 

sejam detectados em áreas com perda recente de áreas campestres. 

- Os atributos que maximizaram os padrões de convergência e divergência 

apresentaram um forte sinal filogenético em nível de pool de espécies, significando que 

espécies filogeneticamente próximas tendem a ser mais semelhantes entre si. Não registramos 

sinal filogenético ao nível de metacomunidade, significando que as comunidades são 

filogeneticamente distintas. Dessa forma, ressaltamos que para conservar a biodiversidade de 

anuros nos Campos Sulinos é fundamental conservar áreas com diferentes graus/intensidades 

de fragmentação, pois a diversidade funcional e filogenética não está diretamente relacionada 

ao filtro ambiental.  

- A correlação entre a filogenia e o filtro ambiental não foi significativa, i.e., a 

proporção de remanescentes campestres não foi responsável pelo padrão filogenético 

registrado na metacomunidade. Encontramos um padrão com dois grupos de espécies 

filogeneticamente distintos e não relacionados com o filtro ambiental: um grupo composto 

pela família Microhylidae, representado apenas por Elachistocleis bicolor - clado que é 

aproximadamente 90 m.a mais antigo do que os demais clados de anuros registrados nos 

Campos Sulinos - e um segundo grupo representado por clados filogeneticamente mais 

recentes, que inclui os gêneros das famílias Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e 
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Odontophrynidae. Portanto, a maior diversidade filogenética é registrada em áreas onde 

ocorre Elachistocleis bicolor. 

- O padrão registrado para a metacomunidade de anuros dos Campos Sulinos é 

complexo, e medidas de conservação devem levar em conta os resultados registrados para os 

padrões taxonômicos, funcionais e filogenéticos. Segundo a teoria neutra, os anuros só 

poderão dispersar de forma aleatória no ambiente se a matriz campestre estiver conservada, 

pois as monoculturas (soja, silvicultura e rizicultura) podem se tornar barreiras para a 

dispersão das espécies. Por isso, deve-se priorizar a manutenção das áreas campestres. Em 

áreas onde o campo já se encontra fragmentado deve-se priorizar a conexão entre os 

remanescentes campestres, pois a conexão pode facilitar o fluxo gênico e evitar declínios 

populacionais em áreas já convertidas. Além disso, devem ser priorizadas áreas campestres 

que apresentem condições para a formação de corpos d’água permanentes e temporários, 

assim como manutenção de todas as áreas úmidas. Para garantir a diversidade funcional e 

filogenética é fundamental conservar remanescentes campestres de diferentes tamanhos, pois 

a diversidade não está diretamente relacionada ao filtro ambiental (porcentagem de 

remanescentes campestres). Assim, futuros estudos devem avaliar outras métricas de 

fragmentação e perda de habitat, e.g., a distância entre fragmentos campestres e a 

conectividade entre eles, visando entender como essas métricas agem sobre a 

metacomunidade de anuros.  

- Por fim, concluímos que os currículos escolares também deveriam se preocupar em 

incluir informações que salientassem a importância de conservação dos campos, e não 

exclusivamente de florestas. Esse compromisso pedagógico é essencial como prática de 

educação ambiental, pois os campos representam porção significativa da paisagem e cultura 

sulina. Além disso, os campos são responsáveis por diversos serviços ambientais, seja como 

peça importante na teia alimentar, como bioindicadores de qualidade do ambiente ou 

fornecendo substâncias que representam matéria prima para a indústria farmacêutica. Por fim, 

os campos são essenciais para a sobrevivência da anurofauna e diversos outros organismos 

tipicamente campestres. 


