
 

 

Monitoramento das espécies Lithobates catesbeianus, Limnomedusa 

macroglossa, Vitreorana Uranoscopa e Phrynops williamsi na área de 

influência da UHE Monjolinho – Rio Passo Fundo. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE Lithobates catesbeianus, Limnomedusa macroglossa, Vitreorana uranoscopa 
e Phrynops williamsi DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE MONJOLINHO, RIO PASSO FUNDO, NONOAI – RS. 

 

ATIVIDADE: Estudar os aspectos ecológicos “rã touro” Lithobates catesbeianus, “rãs das pedras” Limnomedusa 
macroglossa, “perereca de vidro” Vitreorana uranoscopa e “cágado rajado” Phrynops williamsi na área de 
influência da UHE Monjolinho.  

COORDENADAS DOS PONTOPS AMOSTRAIS:  

P1 – ANF 3 (Lajeado) 327921 E / 6970956 S 

P2 – ANF 4 (Arroio) 331914 E / 6970759 S 

P3 – ANF 9 (Rio Passo Fundo) – 326108 E / 6954425 S 

P4 – PW 1 (Rio Passo Fundo) – 323882 E / 696044 S 

P5 – PW 2 (Rio Passo Fundo) – 327598 E / 696288 S 

P6 – PW 3 (Rio Erechim) – 332465 E / 695885 S 

P7 – PW 4 (Rio Erechim) – 329832 E / 696268 S 

P8 – PW 7 (Lago) – 328366 E / 697239 S  

P9 – PW 8 (Jusante - Rio Passo Fundo) – 328852 E / 697447 S 

P10 – PW 9 (Jusante - Rio Passo Fundo) – 328852 E / 697447 S 

P11 – PW 10 (Jusante - Rio Passo Fundo) – 328423 E / 697539 S 

P12 – PW 11 (Jusante - Rio Passo Fundo) – 327789 E / 697603 S 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO: Resumo Executivo trimestral referente ao 

Programa de Monitoramento de anfíbios e quelônios na área de influência 

da UHE Monjolinho.  

PERÍODO: 9 a 20 de março de 2014. 

  EXTRATO DO RELATÓRIO: 
 

1 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta as metodologias descritas no plano de trabalho para monitoramento de 

anfíbios e quelônios da área de influência da UHE Monjolinho, fase de pós enchimento do reservatório. Ademais, 

será apresentado os resultados preliminares do referido monitoramento. 

O quadro abaixo contém a distribuição das campanhas dos grupos monitorados na fase pós-enchimento ao 

longo das estações do ano, em que: Inv = inverno; Pri = primavera; Ver = verão; Out = outono; OK = campanha 

executada; ENT = Entomofauna; HERP = Herpetofauna; ORN = Ornitofauna; MAST = Mastofauna. Os números das 

etapas descritas na tabela dão continuidade às campanhas desde a fase pre-enchimento. 

 

 

 



 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ver Out Inv Pri Ver Out Inv Pri Ver Out Inv Pri Ver Out Pri Ver 

ENT OK   OK OK   OK OK   OK OK    

HERP OK OK  OK OK OK  OK OK OK  OK OK OK OK Ok 

ORN OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

MAST OK   OK OK   OK OK   OK OK    

 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Rã-touro (Lithobates catesbeianus) 

Realizou-se busca ativa na área de influência direta da UHE com posterior análise da dieta utilizando-se a 

técnica de flushing, que consiste na indução do regurgito do conteúdo estomacal através da injeção de água. Todos 

os animais encontrados (jovens e adultos) ao longo das amostragens, em qualquer tipo de ambiente, foram 

marcados (através da técnica de amputação de artelhos) e seus conteúdos estomacais recolhidos para posterior 

análise em laboratório. 

 

          2.2 - Rã das pedras (Limnomedusa macroglossa) 

Baseado no ponto amostral descrito na metodologia, todos os animais foram marcados e/ou identificados 

através de fotos da região posterior da coxa, servindo de identificação dos espécimes. Os objetivos específicos 

envolvendo esta espécie foram: 

1) Marcações georreferenciadas semipermanentes através de pintura em rocha do local de captura. 

Posteriormente quando da recaptura, obtém-se dados sobre a distância de deslocamento desta no ambiente; 

2) Os machos deverão ser introduzidos propositadamente ao lado de outros em atividade de vocalização, o 

comportamento de ambos observados e devidamente registrados; 

3) Em períodos de cheia do rio, serão realizados transectos nas áreas de mato contíguas aos locais de 

amostragem, em busca de exemplares marcados. 

 

2.3 - Perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa) 

Os indivíduos capturados serão marcados através da amputação de seus artelhos. Durante a captura serão 

realizadas metodologias específicas de: 

1) Buscas por indícios de eventos reprodutivos, como amplexos, desovas e girinos; 

2) Cálculo de estimativa populacional baseado no número de eventos de captura e recaptura ao longo de 

cada amostragem; 



 

3) Na observação de machos vocalizantes, os mesmos deverão ser introduzidos propositadamente ao lado 

de outros em atividade de vocalização para observação do seu comportamento. 

 

2.4 - Répteis 

A espécie Phrynops williamsi será monitorada com a realização de vistorias embarcadas na área do 

reservatório, com o intuito de visualizar pontos propícios a termorregulação. Os monitoramentos dos pontos 

amostrais localizados fora do reservatório da UHE Monjolinho dar-se-á por via terrestre. Alternativamente, serão 

instaladas armadilhas específicas para captura, com o objetivo de se estimar, em caso de recaptura, o deslocamento 

dos animais no leito do Rio Passo Fundo. A utilização de armadilhas “basking traps” dar-se-á em dois pontos. Lago e 

jusante. Os indivíduos flagrados serão fotografados para a correta identificação. 

 

3 - RESULTADOS 

3.1 - Anfíbios 

3.1.1 - Rã-touro (Lithobates catesbeianus) 

 As vistorias fluviais ocorreram durante o período diurno e terrestre no período noturno. Exemplares desta 

espécie não foram confirmadas visualmente ou durante o momento de vocalização na área de influência direta. Este 

resultado pode estar relacionado a inexistência de áreas preferenciais como açudes, banhados e outros, ao longo da 

área de preservação permanente do lago da referida UHE, pois a espécie foi observada vocalizando em açudes 

localizados nas porções superiores próximo a área urbana e a residências.    

 

3.1.2 - Rã das pedras (Limnomedusa macroglossa) 

 As buscas foram realizadas no ponto pré-determinado conforme plano de captura. Não foram observados 

indivíduos na presenta campanha em razão da abertura de comportas da UHE Passo Fundo, a qual elevou em mais 

de 1 metro o nível de água, impedindo a passagem ou qualquer tipo de observação dos animais no local. Outro fato 

a ser considerado é a dificuldade na efetividade da metodologia de soltura de machos vocalizantes, isto devido à 

dificuldade de observação deste comportamento.  

 

3.1.3 - Perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa) 

Machos vocalizantes foram observados nos dois pontos amostrais, com estimativa de 4 indivíduos por área. A 

captura foi dificultada pelo posicionamento em árvores de médio porte presentes nos arroios de interior de mata, 

como também pelas condições do ambiente, pequenos rios pedregosos, declividade acentuada e pela sensibilidade 

da espécie a movimentações no momento de observação/busca, pois, ao aproximar-se os indivíduos suspendiam a 

vocalização, despendiam em fuga pelo fluxo de água ou desaparecendo em meio a mata ripária. Não foram 

observados deposição de ovos e girinos. Foi possível evidenciar que os machos vocalizantes encontravam-se 

distantes uns dos outros (10 a 15 metros), o que já pode demonstrar comportamento territorialista da espécie. 

 



 

3.2 - Répteis 

Os esforços despendidos para a obtenção de registro da espécie Phrynops williamsi através de observação 

direta e utilização de armadilha apresentaram-se negativos. Locais disponíveis e propícios para visualização destes 

quelônios foram intensivamente vistoriados ao longo do período diurno, priorizando horários com a presença do sol, 

entre 10:00 a 15:00 horas. Apesar dos esforços, apenas através de comunicação pessoal com moradores e 

funcionários da UHE, a presença é dada como certa. A época de visualização da espécie de acordo com as 

informações obtidas, são no final de outubro e durante o mês de novembro, logo abaixo do barramento, sob rochas 

e com fluxo baixo de água.   
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  Local de busca ativa pela espécie Vitreorana 
uranoscopa no ponto ANF 3 interior de mata. Margem 
esquerda. 

Local de busca ativa pela espécie Vitreorana 
uranoscopa. Ponto ANF 4, margem direita. 

  Visualização da espécie Vitreorana uranoscopa durante 
busca ativa no Ponto ANF 4, margem direita. 

Vista do ponto amostral ANF 9, rio Passo Fundo durante 
a presente campanha, o grande volume de água 
inviabilizou a busca pela espécie Limnomedusa 
macroglossa.  

  
Vista do local de amostragem “passo do rio passo 
fundo” . 

Local de observação da espécie Phrynops williamsi. PW 
1 no rio passo fundo inviabilizada em razão do grande 
volume de água. 



 

  
Local de observação da espécie Phrynops williamsi. PW 
2, rio Passo Fundo. 

Ponto de observação da espécie Phrynops williamsi. PW 
3, rio Erechim. 

  
Ponto de observação da espécie Phrynops williamsi. PW 
4, rio Erechim. 

Armadilha basking traps inserida no PW 7, área do 
Lago. 

  Armadilha basking traps logo abaixo do barramento, 
PW 8, rio Passo Fundo – Jusante. 

Ponto de observação de quêlonios. PW 9, rio Passo 
Fundo – Jusante. 



 

  Busca ativa realizada na margem esquerda. PW 10, rio 
Passo Fundo – Jusante. 

Busca ativa da espécie P. williamsi realizada no ponto 
PW 11, rio Passo Fundo – Jusante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


