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RESUMO 

Os anuros estão entre os grupos faunísticos mais sensíveis à destruição e 

fragmentação de habitats, pois pequenas alterações microclimáticas podem 

influenciar negativamente na ocorrência, atividade reprodutiva e alimentação 

da maioria das espécies. O presente estudo possui como objetivo conhecer a 

riqueza de espécies de anuros presentes em área de brejo degradado, no 

município de Cotia, SP, possibilitando discutir a resiliência e fragilidade das 

espécies registradas. As coletas de dados estão sendo realizadas por busca 

ativa com tempo determinado, mensalmente, desde Dezembro de 2012. Até 

julho de 2013, foram registradas apenas três espécies, Hypsiboas bischoffi, 

pertencente a família Hyilidae, Leptodactylus ocellatus, da família 

Leptodactylidae e Rhinela ictericus, exemplar da família Bufonidae. A baixa 

ocorrência de anuros no local de estudo, pode ser explicada pelas alterações 

ambientais ocorridas na região, como a construção de uma lagoa artificial, 

ocasionando a destruição do local de reprodução; interferindo no ambiente dos 

invertebrados que servem de alimento para os anuros; expondo os mesmos 

aos predadores e deixando-os mais vulneráveis.  
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INTRODUÇÃO 

São conhecidas atualmente mais de 5.600 espécies de anfíbios anuros (IUCN 

2009; Frost, 2009; SBH, 2012). O Brasil detém a maior riqueza de anuros do 

planeta, com 913 espécies (SBH 2012), com uma taxa de endemismo de 64% 

(IUCN 2009). Dentre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica, possui grande 

importância para a manutenção e conservação deste grupo, uma vez que mais 

de 55% das espécies ocorrem nesta região. Os anfíbios são animais com 

grande importância ecológica, tanto por sua grande diversidade quanto, por a 

maioria das espécies, apresentarem ciclo de vida bifásico. Estas características 

os tornam imprescindíveis para o equilíbrio ecossistêmico e bons indicadores 

às condições ambientais. 

OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo identificar e descrever as espécies de anfíbios 

anuros e seus padrões reprodutivos numa área de brejo degradado no 

município de Cotia, SP, discutindo como as alterações ambientais refletem nas 

populações de anfíbios.  



METODOLOGIA 

A área de estudo é um brejo, com aproximadamente 10.000 m² dentro de uma 

propriedade privada de 70.000 m², localizada no distrito de Caucaia do Alto, 

município de Cotia, SP. A altitude na região varia de 800 a 1.000 metros, e o 

clima é temperado chuvoso, macrotérmico de inverno seco, do tipo Cwa 

(Köppen, 1948), com temperaturas médias mensais, variando entre 11º C e 27º 

C, e precipitação média de 1.400 mm.  As matas originais da região são de 

floresta ombrófila densa (Veloso et al. 1991). 

As coletas de dados estão sendo realizadas pelo método de busca ativa por 

tempo determinado. As espécies registradas são identificadas com auxilio de 

guias específicos (Haddad, C.F.B., et al. 2005; Haddad, C.F.B., 2008). Os 

espécimes sacrificados serão depositados no Laboratório de Veterinária do 

Hospital Escola, da Universidade Anhembi Morumbi. 

DESENVOLVIMENTO 

As expedições de campo estão sendo realizadas, dois dias por mês, desde 

dezembro/2012, com término previsto em abril/2014. Até julho/2013, foram 16 

dias de coleta, cada dia com duração de 3 horas em campo, 1º dia das 16h ás 

19h e no 2º dia das 8h ás 11h. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir de um esforço amostral de 48 horas, foram registradas três espécies de 

anfíbios anuros. Hypsiboas bischoffi, é uma espécie de hábitos noturno e 

tolerante ao desmatamento, ocorrendo mesmo em borda de mata e ambientes 

antropizados (Ribeiro, R. S. et al, 2005), Leptodactylus ocellatus, habita áreas 

abertas e é usualmente encontrada em açudes, pequenas lagoas ou áreas 

inundadas (Frost, 2009.), está ameaçada por perda de habitat segundo (IUCN, 

2009), Rhinela ictericus, é um grande sapo da família Bufonidae, nativo da 

América do Sul, possui glândulas parotóides, que produzem veneno com 

bufotoxinas e conseguem sobreviver em áreas desmatadas e campos 

(Izecksohn & Carvalho-Silva, 2001). 

CONCLUSÕES 

A baixa riqueza de espécies evidencia a importância e magnitude das 

alterações e degradações ambientais na área de estudo, uma vez que a região 

encontra-se num dos biomas originalmente com maior riqueza de anuros 

anfíbios do Brasil, no entanto, por serem animais altamente sensíveis às 



alterações ambientais, são os primeiros a terem suas populações diminuídas 

ou extintas localmente. Esta evidência é corroborada também, pelas espécies 

registradas, já que todas são comumente encontradas em áreas alteradas. Os 

resultados preliminares sugerem necessidade urgente de intervenções em prol 

a recuperação e conservação do ambiente, para que as populações e suas 

interações sejam reestabelecidas, possibilitando o equilíbrio ambiental.  
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