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Resumo 

 

Melanophryniscus macrogranulosus foi descrita por Braun, 1973 com base em nove 

exemplares procedentes do Morro da Gruta, Município de Dom Pedro de Alcântara, estado do 

Rio Grande do Sul, Brasil. Sua distribuição foi aumentada com o registro de um jovem na 

Barra do Ouro, Município de Maquiné, RS. Em 1979, Braun & Braun descreveram outra 

espécie, Melanophryniscus cambaraensis localizada na Fortaleza dos Aparados, Município de 

Cambará do Sul, RS, como a primeira espécie vista para o gênero com a coloração dorsal 

verde. Posteriormente, foi registrada outra população na Floresta Nacional de São Francisco 

de Paula (FLONA SFP), no Município de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Ambas 

espécies são consideradas ameaçadas de extinção. Os autores relatam que a diferença entre 

estas duas espécies é o “diferente tipo de ambiente” que habitam e sua coloração. O autor não 

explicitou as diferentes características ambientais, porém os ambientes, hoje, para as duas 

espécies se assemelham muito. Aspectos da coloração da pele, descritas pelo autor como 

características para diferenciar as duas espécies, variam tanto, que acabam se sobrepondo 

entre as elas, eliminando-as como caráter para distinguir os dois táxons. O esclarecimento da 

identidade taxonômica das populações conhecidas atualmente como M. cambaraensis e M. 

macrogranulosus é fundamental para planejar e implementar estratégias de conservação. 

Considerando as limitações da morfologia externa para a identificação destas duas espécies, o 

estudo da morfologia interna e da estrutura genética das populações pode contribuir com 

evidências importantes para resolver os problemas taxonômicos encontrados. O objetivo do 

trabalho é testar a identidade taxonômica das populações de Melanophryniscus atualmente 

referidas a M. cambaraensis e M. macrogranulosus. As atividades de campo foram 

desenvolvidas no estado do Rio Grande do Sul nos locais de distribuição geográfica das 

populações conhecidas para as duas espécies, incluindo a Floresta Nacional de São Francisco 
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de Paula para M.s cambaraensis e a população do Morro da Gruta, localidade-tipo de M. 

macrogranulosus. As saídas de campo foram realizadas em março para o Morro da Gruta, 

Dom Pedro de Alcântara, RS e para a FLONA SFP foram usados espécimes coletados no 

local em 2009 e que hoje estão depositados no MCT, PUCRS. Com esse material, foram 

tomadas medidas morfométricas de 13 M. macrogranulosus e de seis M. cambaraensis, 

analisada a osteologia de um macho e de uma fêmea diafanizados e feita a análise molecular 

de alguns indivíduos de cada espécie. 

 


