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INTRODUÇÃO

No Brasil restam somente cerca de 12% ou menos dos
150 milhões de hectares originais de Mata Atlântica, os
quais encontram - se espalhados em fragmentos peque-
nos e descont́ınuos (RIBEIRO et al., 2009). Esta in-
tensa fragmentação, principalmente devido à expansão
de áreas urbanas e agŕıcolas, associada à elevada bi-
odiversidade e endemismo, contribui para a Mata
Atlântica ser considerada uma prioridade mundial de
conservação (MYERS et al., 2000).
A fauna de anf́ıbios da Mata Atlântica é uma das mais
ricas do mundo, mas ainda existe carência de estu-
dos de médio e longo prazo e falta de conhecimento
sobre a riqueza de espécies em muitas regiões do bi-
oma. Os anf́ıbios são considerados bons indicadores
biológicos, devido à vulnerabilidade aos mais variados
tipos de perturbação (Alford & Richards, 1999). O co-
nhecimento de grupos com potencial bioindicador em
regiões pouco conhecidas, como as formações de inte-
rior da Mata Atlântica no sul do Brasil, pode represen-
tar um importante subśıdio para direcionar estratégias
iniciais de conservação.

OBJETIVOS

Conhecer a diversidade de anf́ıbios anuros em fragmen-
tos de Mata Atlântica no sul do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em dois remanescen-
tes de Mata Atlântica na região do planalto meridio-
nal brasileiro, no Estado de Santa Catarina. A região
apresenta duas fitofisionomias florestais: a Floresta
Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Decidual.
A Fazenda Tamanduá, um dos remanescentes estu-
dados, é uma área particular de Floresta Ombrófila
Mista localizada no munićıpio de Vargem Bonita
(S26o53’48.0”; W051o42’06.7”; 1158 m de altitude;
1.400 ha). Aproximadamente 300 ha dessa área são de
reflorestamento com espécies exóticas. A segunda área
de estudo, o Parque Estadual Fritz Plaumann (PEFP),
é uma unidade de conservação de proteção integral de
Floresta Estacional Decidual, localizada no munićıpio
de Concórdia (27°17’49” S e 52°06’54” W; 400m de al-
titude; 741 ha).
As amostragens foram realizadas durante dez dias con-
secutivos em cada área, nos meses de outubro de 2010 e
fevereiro de 2011. Para o registro das espécies, utiliza-
mos o método de busca ativa em śıtios potencialmente
utilizados para reprodução de anuros, tais como char-
cos, poças permanentes e temporárias, lagoas artificiais
e riachos. As observações eram iniciadas no entardecer
e finalizadas aproximadamente às 24 h. As potenciais
ameaças à conservação das espécies de anf́ıbios foram
registradas para as áreas e seus entornos.
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RESULTADOS

Foram registradas 25 espécies de anuros, sendo 14
espécies na Fazenda Tamanduá e 19 no PEFP, dis-
tribúıdas em nove famı́lias. A famı́lia Hylidae foi a
mais representativa, com 12 espécies, seguida por Bufo-
nidae (3), Cycloramphidae, Leiuperidae e Leptodacty-
lidae (2), Centrolenidae, Hylodidae, Microhylidae e Ra-
nidae (1), esta última representada pela exótica Litho-
bates catesbeianus. A composição da anurofauna foi dis-
tinta nas duas áreas, sendo 24% (n=6) das espécies re-
gistradas exclusivamente na Fazenda Tamanduá e 44%
(n=11) exclusivamente no PEFP.
A maioria das espécies (72%; n=18) utilizou la-
goas permanentes e/ou temporárias em áreas aber-
tas, entretanto, espécies como Crossodactylus schmidti,
Hypsiboas curupi, Limnomedusa macroglossa, Procera-
tophrys bigibbosa e Vitreorana uranoscopa utilizaram
principalmente riachos no interior de mata nas áreas
de estudo.
Entre as espécies especialistas de hábitat, L. macro-
glossa é considerada “criticamente ameaçada” de ex-
tinção no Paraná, devido à perda de hábitat por bar-
ramentos, e Vitreorana uranoscopa é classificada como
“vulnerável” na lista de fauna ameaçada de extinção do
Rio Grande do Sul.
A riqueza de espécies registrada no PEFP no peŕıodo de
estudo pode ser considerada representativa em relação
à riqueza provavelmente existente na área (n = 23
espécies, V. DE BASTIANI, com. pess). A menor
riqueza de espécies registrada na Fazenda Tamanduá
pode estar associada às baixas temperaturas nos dias de
amostragem, uma vez que pelo menos mais 30 espécies
já foram registradas em regiões próximas (LUCAS &
MAROCCO, 2011; LUCAS & FORTES, 2008; LING-
NAU, 2009).
As principais potenciais ameaças à conservação de anu-
ros nas áreas amostradas foram: 1) presença marcante
de espécies exóticas da fauna e da flora; 2) presença
de animais domésticos; 3) provável uso de agrotóxicos
nos plantios das áreas adjacentes e 4) retirada sele-
tiva de vegetação nativa de interesse econômico. Essas
ameaças são comuns em toda a região do planalto de
Santa Catarina, e podem não somente afetar as po-
pulações de anf́ıbios, mas diversos outros grupos da
fauna e da flora. A minimização dessas ameaças de-
manda a implantação urgente de estratégias regionais
de conservação, visando proteger a biota dos últimos
remanescentes de vegetação natural nessa região.

CONCLUSÃO

Este estudo sugere que amostragens de curta duração
em peŕıodos favoráveis à reprodução dos anf́ıbios po-
dem amostrar uma parcela significativa das espécies
ocorrentes nas áreas, incluindo aquelas especialistas de
hábitat e ameaçadas de extinção. Assim, o uso de gru-
pos bioindicadores em avaliações rápidas, integrado a
outras ferramentas, tais como o uso de modelos prediti-
vos de distribuição geográfica e análises da estrutura da
paisagem, pode contribuir de forma efetiva para orien-
tar as estratégias e ações para a conservação e o manejo
da biodiversidade em regiões carentes de informações e
com elevados ńıveis de ameaças.
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Ombrófila Mista no Estado de Santa Catarina, Sul do
Brasil. Biota Neotrop., vol. 11, no. 1, Jan. 2011.
MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTER-
MEIER, C.G., FONSECA, G.A.B. & KENT, J. 2000.
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Na-
ture 403(6772):853 - 858.
RIBEIRO, M.C., METZGER, J.P., MARTENSEN,
A.C., PONZONI, F.J. & HIROTA, M.M. 2009. Bra-
zilian Atlantic forest: how much is left and how is the
remaining forest distributed? Implications for conser-
vation. Biolog. Conserv. 142:1141 - 1153.
(Apoio: Fundação de Apoio à Pesquisa Cient́ıfica e
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