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RESUMO
A Mata Atlântica é um dos 25 hotspots mundias por ser um ecossistema com altos níveis de diversidade, endemismo e
grau de ameaça, e atualmente possui 12,5% da sua cobertura original. Diversos estudos apontam a importância de
anuros como indicadores ambientais, dessa forma o presente estudo visou identificar a atual composição da comunidade
da anurofauna em um remanescente florestal em área urbana. A área de estudo consiste em uma floresta estacional
semidecidual com 3,8 ha denominado Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes, no município de Maringá, Paraná. As
amostragens foram realizadas quinzenalmente entre os meses de agosto de 2016 e abril 2017 das 18:00 às 22:00 horas
em sítios reprodutivos sendo um lago central, poças e vegetações associadas a este, através da técnica de busca ativa
sonora  e  encontros  visuais.  Foram  registradas  nove  espécies  distribuídas  em  três  famílias,  (Bufonidae):  Rhinella
schneideri; (Hylidae) Dendropsophus minutus, D. nanus, Boana faber, B. prasinus, Scinax fuscovarius; (Leptodactylidae)
Leptodactylus fuscus, L. latrans, Physalaemus cuvieri. O inventário indica uma comunidade com espécies especialistas a
áreas abertas, florestais e generalistas. A Aplastodiscus perviridis  (Hylidae) foi a única espécie não registrada na área
em comparação ao levantamento da anurofauna realizado no ano de 2012. Destaca-se a diversidade encontrada no
remanescente florestal por se tratar de um fragmento urbano, antropizado e com espécies endêmicas do bioma. Os
resultados obtidos fornecem dados para a  revisão do Plano de manejo  (2012),  Plano municipal  de conservação e
recuperação da Mata Atlântica e são relevantes em termos conservacionistas.

PALAVRAS-CHAVE: Anuros; Diversidade; Mata Atlântica.

1 INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é considerada a segunda maior floresta pluvial tropical da América. Essa
floresta apresentava sua cobertura original distribuída ao longo da costa brasileira, abrangendo o
leste do Paraguai e nordeste da Argentina. Sua área total era de 1,5 milhões de Km², sendo 92% no
Brasil (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2001; GALINDO–LEAL; CÂMARA, 2003). 

A ausência de planejamento somada a extração de recursos naturais resultou em mudanças
na  paisagem  natural  da  Mata  Atlântica.  O  crescimento  da  demanda  alimentar  promovido  pela
expansão  populacional,  desencadeou  o  avanço  de  sistemas  agropecuários  sobre  o  bioma
(ZANELLA, L. 2011), que consequentemente levou a perca e fragmentação de hábitats da maior
parte da Mata Atlântica, esses processos levaram a extinção de inúmeras espécies. Apesar disso
com a  recuperação  de áreas e  a  descoberta  de  novas espécies,  comprava-se  que  o  bioma é
extremamente apto a restauração ambiental (PINTO; BRITO, 2005).

Atualmente restam aproximadamente 12,5% da cobertura da Mata Atlântica (FUNDAÇÃO
SOS MATA ATLÂNTICA, 2007), que por sua vez é conhecida mundialmente por sua variedade de
espécies e seu endemismo, estes fatores tornaram esse bioma um dos 25 hotspots mundiais de
diversidade (MYERS et al. 2000, SILVA: CASTELETI, 2005). Atualmente o Brasil possui a maior
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riqueza de anuros do mundo. Até julho de 2014 foram descritas 1026 espécies de anfíbios no Brasil,
sendo 988 de Anuros, 5 de Caudata e 33 de Gymniophionas (SBH, 2014).

Declínios e/ou extinções da anurofauna estão relacionadas com o processo de fragmentação
e  retirada  de  hábitats,  desencadeando  mudanças  na  abundância  e  riqueza  específica  em
comunidades (Tocher et al. 1997, Alford & Richards 1999). Assim, este trabalho visa identificar a
atual riqueza e composição da fauna de anuros do remanescente de Mata Atlântica urbano Horto
Florestal e verificar fatores que favorecem a diversidade do fragmento, bem como mapear limitantes
a variedade da anurofauna.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O local de estudo consiste em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada na
zona 5, da cidade de Maringá - PR. Com uma área de 3,68 ha. O Horto Florestal foi criado com o
objetivo de cultivar espécies arbóreas. Além disso, a função do Horto era servir como laboratório
para profissionais que estudam fauna e flora (PMM 2013).

Foram  selecionados  corpos  d’água  e  poços  que  apresentam  características  ideais  para
ocorrência de anuros, levando em consideração sítios reprodutivos e condições aquáticas, que são
associados  as  formações  vegetais  típicas  da  Mata  Atlântica,  floresta  estacional  semidecidual,
permitindo a identificação de espécies arbóreas presentes na área florestal.

As amostragens de anuros foram realizadas quinzenalmente, de agosto de 2016 a julho de
2017,  abrangendo  toda  sazonalidade  reprodutiva  e  de  maior  intensidade  de  ocorrência.  Foram
realizadas amostragens das 18:00 às 22:00 horas, por meio de busca ativa sonora (HEYER et al.,
1994) e encontros visuais (CRUMP; SCOTT, 1994).

Como suporte na identificação das espécies foi utilizado uma câmara Canon Rebel T3 para
registro visual das espécies e um gravador Sony ICD-PX312 para registro das vocalizações. Foram
utilizados também os guias DVD room anfíbios da Mata Atlântica, fonte virtual Amphibian Species of
the World, Amphibian Web e o Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica: Diversidade e Biologia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram  registradas  nove  espécies  distribuídas  em  três  famílias,  (Bufonidae):  Rhinella
schneideri;  (Hylidae)  Dendropsophus  minutus,  D.  nanus,  Boana  faber,  B.  prasinus,  Scinax
fuscovarius;  (Leptodactylidae)  Leptodactylus  fuscus,  L.  latrans,  Physalaemus  cuvieri.  A
Aplastodiscus perviridis (Hylidae) foi  a única espécie não registrada na área em comparação ao
levantamento da anurofauna realizado no ano de 2013, necessitando de um estudo mais específico
para verificar a ocorrência de extinção local. Destaca-se a diversidade encontrada no remanescente
florestal por se tratar de um fragmento urbano, antropizado e com espécies endêmicas do bioma. Os
resultados obtidos fornecem dados para a revisão do Plano de manejo (2013), Plano municipal de
conservação e recuperação da Mata Atlântica e são relevantes em termos conservacionistas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a fauna de anuros presente no Horto Florestal  é composta por espécies
comuns, por se tratar de uma área antropizada com descargas pluviais e descarte de resíduos
sólidos  e  líquidos,  que  alteram  as  condições  naturais  da  nascentes  e  corpos  d’água  e
consequentemente a comunidade de anfíbios, que possuem seu processo de desenvolvimento e
reprodução  intimamente  ligado  ao  ambiente  (PMM 2013).  Sendo  então  essencial  a  adoção  de
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medidas  mitigatórias  e  ações  de  restauração  ambiental.  Em  contrapartida  a  riqueza  registrada
destaca-se  pela  presença  de  espécies  endêmicas  do  domínio  fitogeográfico  e  pelo  fato  do
remanescente estar localizado em uma área urbana do município, onde os impactos influenciam
diretamente a diversidade. 

A área esta integrada a outros remanescentes florestais por corredores ecológicos de mata
ripária do Córrego Borba Gato e Ribeirão Pinguim, que proporcionam a dispersão dos indivíduos
evitando o  isolamento,  sendo  um aspecto  extremamente  relevante  para  garantir  a  variabilidade
genética e a manutenção das espécies.

Contudo se faz necessário uma gestão voltada a recuperação e proteção da área através dos
planos de manejo e plano mata atlântica, instrumentos que propiciam o monitoramento das espécies
e produzem estratégias de conservação.
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