
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CBB - CÂMARA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E BIOTECNOLOGIA ( PÔSTER )

NOME: HENRICO OLIVEIRA PIERRE

TÍTULO: ANÁLISE DA DIETA DOS ANUROS (Amphibia, Anura) ASSOCIADOS A UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE GOIANÁ, ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

AUTORES: CHRISTIANO DEMETRIO DE LIMA RIBEIRO, HENRICO OLIVEIRA PIERRE, CHRISTIANO DEMÉTRIO DE LIMA RIBEIRO, ELIAS HONORATO E ROSALVO ARANTES JÚNIOR

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: CONTEÚDO ESTOMACAL,MATA ATLÂNTICA, ANFÍBIOS

RESUMO

A ordem Anura (sapos, rãs e pererecas) é a mais diversificada da classe Amphibia. Apesar de serem numerosos e ocuparem um papel importante no ecossistema, ressalta-se o

fato de que ainda existe em nosso país uma carência de conhecimento sobre a referida classe, sendo a maior parte dos estudos realizados nas regiões sudeste e sul do país. A

alimentação destes anfíbios anuros é carnívora, sendo definidos como predadores generalistas, tendo como principal fonte alimentar os animais do filo Artrhopoda, podendo

incluir moluscos, anelídeos e pequenos vertebrados. Estes hábitos alimentares podem ser influenciados por uma gama de fatores ambientais, e a composição da dieta reflete a

disponibilidade de presas no local, podemos citar dois padrões alimentares principais: os que se alimentam de itens quitinizados e os que se alimentam de itens pouco

quitinizados. Diante dos fatos expostos e ressaltando que em Minas Gerais há uma escassez de trabalhos sobre anuros, além das consequências da devastação, através do

presente estudo objetiva-se caracterizar de forma qualitativa os anfíbios anuros de um fragmento de Mata Atlântica localizado no município de Goianá, para que o conhecimento

adquirido seja utilizado na conservação e bibliografia da anurofauna. Como metodologia, serão realizados 12 meses de amostragem, com saídas à campo de 4 dias cada, sendo

realizadas capturas através de busca ativa e armadilhas. Os anfíbios capturados serão pesados, terão o comprimento rostro-cloacal e a largura da boca medidos e serão

submetidos a lavagem estomacal ("stomach flushing") para que se possa analisar o conteúdo estomacal. Parcialmente, ainda não foram obtidos resultados positivos quanto à

coleta dos referidos animais. Possivelmente isso se deve à escassez de chuvas e um clima exageradamente seco na região da coleta. Portanto, espera-se encontrar fatores

ambientais favoráveis para correlacionar a dieta da espécie em estudo com a disposição das presas no ambiente.
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