
Comparação com
outras Iocalidades

Após a obtenção de uma listagem confìável de espécies da Flona
de Silvânia, perguntou-se se esta aÍÌurofaunaserira semelhante à encontrada

em outros locais do bioma Cerrado e se era similar ou üferente a de

outÍos domímios morfoclimáticos brasileiros, tais como Amazônia,
Caatinga, Floresta Atlântica e Pantanal. Para isso: (a) buscaram-se

inventários da anutofauna disponíveis na literatuta cientiltca (Arzabe,
1991; Arzabe & Almeida,1.997; Arzabe et a1.,1.998; Bertoluci, 1998;

Bertoluci & Rodrigues,2002; Brandão & Araújo, 1998; Cardoso, 1986;

Cardoso et al., 1.989; Cascon, 1998; Feio, 1990; Feio & Caramaschi,

1995; Feio et a1., no prelo; Giaretta, 1.994; Haddad & Sazima, 1992;

Heyer et a1.,1.990; Hôdl, 1990; Motta, 1999; Pombal,1.995,1,997; Siva,
1.99 5, 1. 997 ; Silva-Júnior, 1 9 9 8 ; Stnis sm ann, 2000 ; Strüs smann et al., 2000 ;

Vanzolirri, 1986), (b) reahzaram-se inventários da anurofauna (como é o

caso de Aracroz, Bela Vista, Guapó, Mambai, Palmeitas, Pontalina,

Qúrinópoüs, São Mateus, Serranópoli$ ou (c) solicitaram-se informações
a outÍos pesqúsadotes (como foi o caso de Rio Clato e Picinguaba,
cedidas por C.F.B. Haddad). Na Figura 37, apresentam-se todas as

localidades com inventários da anurofauna.

Para a comparução faunística, entre essas diversas localidades,
foi utüzado o índice de Coeficiente de Semelhança Biogeogáfica (CBR:

Cofficìenr of Biogeographìc Resemblance) proposto por Duellman (1990). O
índice é dado por: CSB = 2C/A+B; em que C representa as comuns às

duas localidades; A e B representam âs espécies encontradas nas âreas

A e B. Os Coeficientes de Semelhança BiogeográÍìca foram utiÌizados
para a anáüse de agrupamentos (ClusterAna[,sìs), de modo a construir o
dendtogtam^ p^r^ represefltar a semelhança da anÍibiofauta entre
as localidades analisadas. O método de agrupamento utilizado foi o
UPGMA. Com o obietivo de verificar se o dendrogram repÍesentou
adequadamente 

^m^tilz 
de similaridade odginal calculou-se o coeficiente



de correlação cofenético. Para verifi.caçào da existência de correlação

entre âs distâncias geográfìcas dos locais estudados e os respectivos

Coeficientes de Semelhança Biogeográfica efetuou-se o teste de Mantel
(5000 permutações) p^ï^ comp^ração das matrtzes de CSB e das

distâncias em quilômetos entre as localidades.

O bioma Cerradq em compârâção com a Amazônra @uellman,
1999) e Floresta Adântica ftIaddad, 1998), apresenta ÌrÍna merìor írqueza

de espécies. Todavia, o número de espécies é semelhante ao enconffado nos

biomas abertos, tais como aCaainga, Chaco e o Pantanal (Colli et a1.,2002;

Duellman, 1999; Heyer, 1988). A anfìbiofauna do Certado apresenta

características próprias de outras regiões áridas (Lamotte, 1983): (a) âs espécies

são predominantemente noflünas, (b) vivem próximas a locais mais úmidos,

(c) desenvolvem a atiüdade reprodutiva esú concenttadana estação chuvosa

e (d) podem se enterrâÍ para sobreviver aos períodos mais secos.

Apesar de ser considerado como de "área àberta", o bioma Cerrado

apresenta formações florestais (flotestas de galeda e floÍestâs de interflúvios),

que são importântes ambientes p^r^ 
^ 

anÍibiofauna @randão & Araújo,

2002). As florestas de galeria podem ser consideradas como cottedores

faunísticos (R.edfotd & Fonseca, 1986) e são resquícios das Florestas

Amazôntca e Adântica, pelas contrações e expansões que elas sofreram nos

seus limites durante o Pleistoceno (Jaffer, 1969 apud Lynch, 1988).

Não surpreende o fato de as anfibiofaunas da Caatinga, do
Cerrado e do Pantanal apresentarem maiores similaridades entre si do

que com as de ambientes florestais (Florestas Amazõntca e Adântica),
concotdando com Duellman (1999). Todavia, há de se discordar com
o referido 

^tltor) ^o 
sugerir que, devido à forte sazonalidade dessas

regiões, a grande rrritoria das espécies da Caatsnga, Cerrado e Pantanal
âpresentam o padrão reprodutivo explosivo. Pelo menos, para a Florn
de Silvânia, ceïca de 89,90/o das espécies apÍesentaram pad,rão
reprodutivo prolongado.

A anfibiofauna do Cerado, quando companda com a de outros
ambientes não-florestais da Âmérica do Sul, como o Chaco e o Lhanos

Venezuelanos, é mais diversifìcada. Nas áteas do Cerrado, podem-se
encontrar entre12a46 espécies, enquanto, nos Chacos, anqueìade espécies

varia de 22 a 29 e nos Lhanos, de 16 a 31 @uel1rnan,1998;1,999).
O resultado do teste de Mantel demonstrou que localidades mais

próximas âpresentâm composições de espécies mais similates que o
esperado ao 

^c^so 
(r = 0,346; P = 0,002). A estatística rde Mantel foi

maior p^r^ ^ corelação rr'atricial entte 
^ 

distância geográfìca e as

similaridades da composição fautisttca calculada com base em grupos



de espécies (r= 0,521;P = 0,002). No entaflto, os padrões de similaridade

gerados pelas matúzes de espécies e gtupos de espécies podem set

considerados os mesmos, tendo em vista que estas foram foÍtemente

correlacionadas (r = 0,77;P = 0,004).

Pelas Figuras 38 e 39, observa-se que a anltbiofauna Tocaltzada

em Ìocalidades da Amazònia, àa Caating4 do Cerrado, da Floresta

Atlântica e do Pantanal farma agÍupamentos bem nítidos. Há, todavia,

algumas alterações nos dendrogramas apresentados, que, no erìtârÌto,

não chegam a modiÍìcar substancialmente os agrupâmentos observados.

Por exemplo, na Figuta 39, obsetva-se que a anÍìbiofauna de Serranópolis

apreseíÌta maior semelhança com âs encontradas no Pantanal,
diferentemente da Figura 38. Outra alteração foi o deslocamento de

Ibiupoca pare-o âgïupamento da Floresta ArJànaca (Figura 39), enquanto

Serra da Canastra, N{crro do Ferro e Serra do Cipó peÍmaneceram

agrupadas como áreas de Cerrado.

Conforme ressaltado por Pombal (1995), três dificuldades podem

estâr presefltes em estudos que visem à compatação de faunas: (1) os

inventários podem não ser comparáveis entre si, deviclo ao esforço

amostral utilizado, (2) o tamanho e as características das áreas não são

comparáveis e (3) diferentes conceitos taxonômicos entre autoÍes tendem

a induzir â erros na comparaçào.

Convém assinalat que essâs dificuldades também ocorÍeram no

presente estudo. Alguns inventários (por exemplo, os de Corumbá e de

Serra da Mesa) foram resultantes de esnidos de impactos ambientais de

hidrelétricas, de forma que o esforço amostral foi reduzido (constituíram-

se de alguns meses), mas em diversos pontos que seriam inundados. Por

outro lado, a Flona de Silvânia foi minuciosamente âmostrada por
cinco anos, e aínàa que apresente ârearcduzida (466,55 ha) e esteja situada

em uma região de agticultura intensa, mantém-se bem preservada,

constituindo local,idade-tipo para duas espécies de hilídeos (Scinax centralìs

Pombal & Bastos, 1996 e H1/a cruqì Pombal & Bastos, 1998). Assim,

não só o esforço amostral rnas também o tamanho e o estado de

preservação das áreas podem não ser compâráveis em determinadas

situações.

As dificuldades 1 e 2 anteriormente citadâs são de difícil solução,

haja vista o reduzido número de localidades com inventários faunísticos

disponíveis, o que impede a simples troca de uma listagem poÍ outïâ
mais compatível com o objetivo proposto. Jâ para a dificuldade 3, nas

situações em que se deseja uma visão geral da distribuição da fauna,
pode-se ut:hzar a comparação de grupos de espécies em comum, ao



invés das espécies em comum (Pombal, 1995). Esse procedimento
rcduziita a ptobabilidade de erro, em funcão de classifìcacão taxonômica,
:um:- yez que é mais improvável um erro na identifìcação em nível de
grupo de espécies do que em nível de espécie.



* 151) :3ls3n

Figuta 37 - Mapa do BrasiÌ com a indicação de 41 Ìocalidades, que âpresefltâm inventários
da anutofauna disponíveis. Cor-Corumbá-Caldas Novas/GO, Sem-Serra da À{esa/GO, Aem
Parque de Águas F,mendadas/DF, FÌo-Flona de Silvânia/GO, Jeq-Região do Médio

Jequitinhonha/MG, Vea-PÂRNÀ Chapada dos Veadeiros/GO, Can Serra da Canastra/N{G,
Cip-PARNA Serra do Cipó/MG, Mfe- Morro do Ferro/Poços de Caldas/MG, Poì Presidente

OÌegário/MG, RcÌ-Rio CÌaro/SP, Mam-Mambaí/Go, Qui-QuirinópoLis/GO, Pon PontaÌina/
GO, Paì-Palmeiras de Go:iás/GO, BeV-Bela Vista, Gua Guapó/GO, Rma-Rio Manso, Ser-

SerranópoÌis/GC), Mneg-Médio Negro/Ms, Bneg- Baixo Negro/MS, Aneg- Àlto Negro/
\4S. Àmrr-\lro Miranda/MS. Tab I aboco/VS. Ara.Aìro Taquari 'MS. Ron-\rea de jnfluéncia

da Br 3(r4/R(), Man Manaus/AM, BeÌ-Belém/PÂ, Tei-Teixeìra/PB, e SJB São José do
Bonfim/PB, Cab Cabaceiras/PB, RBr-fubeirão Branco/SP, Int Faz.Intervales/Capão Bonito/
SP, Jap Serra do Japi/lundtaí/SP, Ibi lbitipoca/MG, Bor BoracéialSaÌesópotis/Sfl Âti-Atibaia/
SP, Pic Picinguaba/Ubatuba/SP, Cra-Floresta de Crasto/SE,, Ata AracrtzfES, SMt-São
Mateus/ES.
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Figuta 38 - Fenograma resultante da análise de agrupamento reahzaàa sobre matriz dos
CoeÍìcientes de Similaridade Geográfica (CSB) para espécìes comans, utilizando-se UPGMÂ
como método de agrupamento, em dados de 41 ÌocaÌidades do Brasil. Coeficiente de
correlação cofenético= 0,84. Cor Corumbá-Caldas Novas/GO, Sem Serra da Mesa/GO,
Aem- Patque de Águas trmendadas/DF, Flo-Flona de SiÌr'ânia/GO, Jeq Região do Médio

Jequitinhonha/MG, Vea-PARNÂ Chapada dos Veadeiros/GO, Can-Serra da Canastra/MG,
Cip-PARNÁ Serra do Cipó/MG, Mfe- tr{otro do Ferro/Poços de Caldas/MG, Pol- Presidente
OÌegário/MG, Rcl Rio Claro/SP, Mam-Mambaí/GO, Qui-QuirinópoÌis/GO, Pon, PontaÌina/
GO, Pal-Palmeiras de Goiás/GO, BeV-Bela Vìsta, Gua-Guapí/GO, Rma-Rio Níanso, Ser-
Serranópolis/GO, Mneg-Médio Negro/Ms, Bneg- Baixo Negro/MS, Àneg- Alto Negro/
N{S, Amir-Âlto Mitanda/MS, Tab-Taboco/MS, Ata-Á.lto Taquari/MS, Ron Área de influência
da Br 364/RO, Man-Manaus/ÂM, Bel-Belém/PÂ, Tei Teixeira/PB, e SJB- São José do
Bonfim/PB, Cab-CabaceirasfPB, RBr Ribeirão Branco/Si lnt- Faz.IntervaÌes/Capão Bonito/
SP, Jap-Serra do lapi/fundrzí/SP, Ibi-Ibìtipoca/MG, Bor-Botacéia/Salesópolis/Sp, Âti-Atibaia/
SP, Pìc-Picinguaba/Ubatuba/SP, Cra-Flotesta de Crasto/SE, Ara-AracruzfF,S, SMt-São
Nlateus /ES.
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F:igura 39 Fenograma resultante da análise de agrupamento rczlizaàa sobre maüiz dos
Coeficicntcs de Similaridade Gcográfica (CSB) para grapos de espécies corunns, utilizando-se
UPGÀ/L\ como método de agrupamento, em dados cle 41 localidades do Brasil. Coefìcienre
de correlação cofenetico = 0,74. Cor-Corumbá-Caldas Novas/GO, Sem-Serra da Mesa/GO,
Àem- Parque de Ágras Emendadas/Dfl Flo-Flona de Silvânia/GO, Jeq Região do Médio

Jequitinhonha/À,{G, Vea-PÂRNA Chapada dos Veadeiros/GO, Can-Serra da Canastra/MG,
Cip-PAtu\Â Serra do Cipó/NIG, Mfe- Morro do Ferro/Poços de Caldas/MG, Pol- Presidente
Olegário/MG, Rcl-Rio ClarolSP, Mam-Mambaí/Go, Qui-Quirinópolis/GO, Pon Pontaüna/
GO, Pal-Palmeiras de Goiás/GO, BeV-Bela Vista, Gua-Guapo/GO, Rma Rio N{anso, Ser,
Serranópolis/GO, Mneg-Médio Negro/Ms, Bneg- Baixo Negro/À,ÍS, Aneg- Alto Negro/
N[S, Âr,ir-AÌto Miranda/MS, Tab,Taboco/À,fS, Âta-Âlto Taquari/MS, Ron-Área de influêncìa
da 8r.364/RO, NIan Nlanaus/ÂM, BeÌ BeÌém/PA, Tei Teixerra/PB, e S.f B- São José do
Bonfim/PB, Cab-Cabaceiras,/PB, RBr Ribeirão Branco/SP, Int Faz.Ìntervales/Capão Bonito/
SP, Jap Serra do Japt/Jundraí/ SP, Ibilbìtipoca/MG Bor Boracéia/Salesópoüs/SP, Àti-Àtibaia/
SP, Pic-Picinguaba/Ubatuba/SP, Cra-Flotesta de Crasto/S8,, Ara-AracrtzfF,S, SMt-São
Mateus/ES.
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