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A Reserva Biológica do Lami situa-se na região sul do Município de Porto Alegre, abrigando uma grande quantidade 
de banhados, que são ambientes de grande importância ecológica e interesse de preservação. O objetivo deste 
trabalho é estudar aspectos da biologia reprodutiva dos anuros, a fim de elaborar estratégias de manejo para os 
banhados da Reserva. Estão sendo realizadas amostragens mensais para observar os horários e épocas do ano em que 
cada espécie vocaliza. As observações iniciam-se uma hora antes do poente e se estendem até aproximadamente uma 
hora após o nascente. Sazonalmente estão sendo realizadas amostragens com a duração de 24horas. O tempo de 
observação é dividido em turnos de uma hora, nos quais se percorre a margem do banhado contabilizando o número 
de indivíduos vocalizando de cada espécie. Até o momento foram registradas três observações de turno, sendo uma 
de 24h. Na amostragem de abril foram registradas somente três espécies em atividade (Hyla minuta, Hyla pulchella 
pulchella e Scinax squalirostris), com um número muito baixo de indivíduos vocalizando e os picos de cada espécie 
associados com o anúncio ou ocorrência de chuva. Neste período, todos os banhados da RBL encontravam-se secos 
devido à precipitação bastante inferior à média climatológica. A precipitação aumentou durante o mês de abril e 
maio, de modo que os banhados estavam cheios nas amostragens dos meses de maio e junho. Associado a isto, houve 
uma queda na temperatura, de modo que no mês de abril a temperatura média ao longo da noite foi de 20°C, 
enquanto em maio foi de 12, 5°C e em junho de 10, 5°C. Apenas duas espécies foram registradas em atividade nestes 
dois últimos meses: Hyla pulchella pulchella e Scinax squalirostris, apresentando sobreposição de horários, pois seus 
picos ocorreram entre o quinto e nono turno da noite. (PIBIC). 
 

 360 




