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Prefácio

AtuaÌmente, tem sido notável o crescente aumento d^ interação
entte divetsas âreas da atividade humana, que é uma parte do que
denominamos gìobalização. Na Ciência, não tem sido diferente. À medida

que os conhecimentos avançam, surgem mais e mais questões que não
são possíveis de serem respondidas por uma área especíÍìca.Dai recoÍÍe-
se a pesqúsadores de outrâs âreas para resolver a questão.

A cada dia, a Biologia enriquece-nos com exemplos destas
interações. Por exemplo, p^ra compreender a estÍutura espacial de
proteínas e os processos Íìsiológicos, Íecoïre-se à Física Nuclear. Os
recentes âvânços nas técnicas de manipulação e análise do DNA têm
gerado fertamentas muito poderosas paÍa a discussão de resultados
obtidos em estudos de Ecologia. Enfìm, a fusão do conhecimento
especializado com â percepção generalis ta e a criattvidade do pesquisador
constituem uma tendência que tem ÍÌos permitido obter importantes
conquistas no mundo da Ciência.

Nesse contexto, vimos surgir com entusiasmo a presente obra,
Anfbìos dafloresía nacional de Siluânia, utada de Goiás, de autorta de Rogério
P. Bastos, José Augusto de O. Motta, Leoncio P. Lima e Lorena D.
Gúmarães. A primeira vista, sugeÍe e lgo bastante especializado e limitado
a mais um daqueles frios inventários de espécies de uma região,
acompanhado de fotos e história natural. Â presente obra vai múto
mais além. Junto com a descrição e informações de história naruÍal das

espécies temos os sonogrâmas, que funcionam como "impressões
digitais" das espécies, permitindo a sua identifìcaçào atraves da análise
grâfrca do registro sonoro. É a Bioacústica enriquecendo a taxonomia e

ecologia, a parnr de técnicas bem estabelecidas para c ptvta do som
(gravadores e microfones já comumente usados em produtoras
fonográficas) e softwaru de análise de ondas sonorâs.

Após inventairar a an{ìbiofauna da Floresta Nacional de Silvâma,



os autoÍes f:zeram uma análise quantitativa comparando a diversidade

encontrada com a de outros domínios morfoclimáticos da América do

Sul, como a Caattnga, a Floresta Amazõnica, a Floresta Atlântica, os

Lhanos e os Chacos. Certamente, ê a parte do livro que mais exige
atenção do leitor, pois há ur.r'a altz densidade de informações úteis

extraídas dos fenogramas.

Merece destaque nesta obra, a interessante discussão sobre a

impotância dos anfíbios como indicadores biológicos da quaLidade

ambiental de uma ârea e tambêm como fonte de produtos comerciais

p^r^ 
^ 

indústria alimentícia, a indústria de beneÍìciamento de peles e,

principalmente, a indústria farmacêutica. Toda essa informação, sem

dúvida, ajuda a justi{ìcar a importância de se fomentar mais pesqúsas e

medidas de preservação dos anfíbios e seu ambiente.

Chama a atenção também a objetividade da linguagem dos

autores, o que torna a leituta agradâvel, ao mesmo tempo em que permite
a assimilação de uma grande quantidade de informações técnicas. Embora
o livro seja dirigido ao público universitário de graduação e pós-
graduação da ârea biológica, leitores leigos no assuÍìto não terão
difìculdade em ampliaÍ seus conhecimentos por meio desta obra.

Estudiosos de outras âreas, como a Biologia Molecular,
enxergarão um farto material a ser explorado, podendo, quem sa'be,

enriquecer uma futura reedição da presente obta. Estudiosos de outros
grrÌpos de vertebrados devem se encorajar a publicar obras similares,

gerando uma promissora série de livros, "Vertebrados do Cerrado",
contendo obtas, tais como: "Répteis da Floresta Nacional de Silvânia";

"Mamíferos da Floresta Nacional de Silvânia", "Anfíbios do Parque

Nacional das Emas". Fica a sugestão.

Finalmente, há de se iouvar a itricta:uva da Secretaria do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, que, por
intetmédio do Fundo Estadual do Meio Ambiente, fìnanciou a pubìicação

desta obra, demonstrando pata a sociedade que é sua missão aplicar os

recuÍsos arrecadados pelos órgãos ambientais (por intermédio de multas

e taxas diversas) revertendo-os em benefícios para a coletividade.

Silas Paulo de Souza
Biólogo, Gestor de Recursos Naturais - Semarh



lntrodução

Os anfíbios são animais vertebrados, com ampla distdbuição
geogrâ{t ca na Terca. Âtualmente, são conhecidas 5.500 espécies (Ftost,
2002), e a anf*iofauna da América do Sul ê a lrl'írs rica do planeta,
com aptoximadamente 1.740 espécies distribuídas por 140 gêneros

àe1,6 famíltas (Duellman,1999). No Brasil, atuaimente são conhecidas

517 espécies de anfíbios (I-ewinsohn & Prado, 2002). Pouco se conhece

sobte a história natural dos anuros neotropicâis )vm yez que há estudos

de somente algumas populações de determinadas espécies, tâis como:

B ra c h1 cep h a lus ep h ìpi a m (Pombal, 1.99 2; P omb al et al., 199 4; Pombal, 1 9 9 9) ;

Í{t/a elegans (Bastos, 1993; Bastos & Haddad, 1995; 1996); H. faber
(À4artins, 1993;Mar:JLns & Haddad, 1988; Martins et al. 1998); H. znìnaía

(Haddad, 1987; Hadàad,1991.; Haddad & Cardoso, 1992); H. raniceps

(Guimatães, 2001; Gúmarães et aL.2001.; Guimarães & Bastos, 2003);

Scìnax ri{bìlis (Bastos, 1996; Bastos & Haddad, 1.999 2001;2002); S.

centralìs (Ncantara, 1999; Bastos & Pombal, 1996); I-"eptodacQlus chaqwensìs

(Prado, 1997 ; Ptado et a1., 2000) e L. fwuus @reitas et al., 2001.; Martins,
1988; Rossa-Feres et a1.,1.999).

Três grupos de anfíbios são conhecidos: (a) as salamandras
(ordem Caudata), com 502 espécies, amplamente distribuídas,
principalmente, rìo hemisfério noïte; (b) as cobras-cegas (ordem
Gymnophiona), com 165 espécies, caracteflzadas pela ausência de
membros; e (c) os arÌuros (ordem Anura), com 4.837 espécies,
conhecidos como sapos, rãs ou pererecâs. Os anuros constituem-se
no principal grupo de anfíbios encontrados no Brasil.

Na época reprodutiva de muitas espécies de anuros, ceÍÌtenâs

de indivíduos agregam-se em determitadas âreas à noite, formando
coros (Bastos & Haddad, 1,996,1999; Bosch &Mârquez,2000; Wells,
1977), nos quais os machos vocaLzam (coaxam) p^t^ à atração de

fêmeas para o acasalamento e/ou isolamento reprodutivo (Giacoma



& Casteilano, 2001 ; Grafe, 1997 ; Haddad & Cardos o, 1,992; Littlejohn,
1999, 2001; Mârquez, 1.995; Morrison et al., 2001) Além dessas

funções, asvoca)tzações (coaxos) podem ser utilizadas na teritorialidade
e na defesa de recursos (Bastos & Haddad, 2002; Bee et aL. 1999;
Martins et aL, 1998; Rose & Brenowitz, 1997). Dessa forma, o estudo
das vocalìzações é de grande importância para tesolver problemas
taxonômicos (Hartmann et a1.,2002;Márquez et al. 1993; Pombal et
al., 1995) ov p^ra reabzt estudos que tra;t^m de biologia reprodutiva
e comunidades (Castellano et al., 2000,2002; Haddad, 1991; Pombal,
1997;Wtlczynski & Ryan, 1999).

Como os anuros apresentam pele permeâvel, a maioria das
espécies reproduz-se à noite, nos meses mais quentes e chuvosos do
ano (Aichinger,1987; Aza*:e et a1.,1,998; Bertoluci & Rodrigues ,2002;
Eterovick & Sazima, 2000; Pombal, 1,997). Isso é muito evidente nas

espécies encontradas nos trópicos sazonalmente secos, caso da região
do Brasil Central (AIcantara, 1,999; Lrma,2002; Guimarães, 2001).

Todavia, o período reprodutivo pode ocorrer também durante a

estação seca, se houver chuvas esporádicas capa'zes de encharcar
suficientemente o ambiente, ou em ambientes com corpos de âgua
pefmanentes, como tiachos.

O Cerrado brasileiro é uma das 25 áreas de grande
biodiversidade mais ameaçadas do planeta (X{yers et a1., 2000). Nele
são encontradas 194 espécies de mamíferos (À4arinho-Filho et a1.,2002),

837 de aves (À{acedo,2002),184 de répteis (Colli et a1.,2002),113 de
anfíbios (Colli et a1., 2002),802 de borboletas (Brown & Gifford,
2002) e 6.67I espéctes de vegetais (À{endonça et a7.,1998). Todavia,
mesmo com essâ biodiversidade, o Cerrado vem sendo alvo de grande
ocupação, principalmente em função da expansão das fronteiras
agrícolas. Vale registrar que o Cerrado conserva cerca de 200Á de sua
vegetação original e conta com apenas 1,,2oh de ârea protegSda (À4yets

et a1., 2000; Primack & Rodrigues , 2001). De acordo com Myers et al.

(2000), é fundamental identificar âreas com concerìtrações excepcionais
de espécies endêmicas e que experimentam perda de hábitats.

Neste üvro, apresenta-se um estudo de parte da diversidade de
anfíbios anuÍos eÍìcontrada no Cerrado, incluindo a descrição da ârea
de estudos, metodologia utjhzada e âspectos de história natural das

espécies registradas pàrà à Floresta Nacional (Flona), localtzada no
município de Silvânia. Nessa Flona, foram encontradas 29 espécies de
anuÍos, entre essas, Srinax ceníralìs Pombal & Bâstos, 1996 e Hlla cruTl
Pombal & Bastos, 1998, e assim essa unidade de conservação ê



considerada como locaüdade-tipo dessas duas espécies, isto é, a

localidade em que o holótipo (indiúduo que serviu pan à descrição
da espécie) foi coletado. Para concÌuir, apresenta-se uma compatação
entre a'anurofauna da Flona de Silvânia com a de outras áteas do
Biomá Cerrado, como também com a de outros biomas brasileiros,
em que se abordam o problema atual de declínio/extinção de anfíbios
em âmbito mundial e as importâncias ecológica e econômica desse

grupo zoológico.
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4 A Floresta Nacional
I (Hona) de Silvânia

il

A Fiona de SiÌvânia encontra-se sob administração federal desde

1949. J^ perteÍlceu sucessivamente ao Ministério da Agricultura
(denominada Horto Florestal), ^o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF), como Estação Flotestal de
Experimentação (Eflex) e, a partir, de 1989, ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Qbama).

Através daPortarian" 247, de 18 de juiho de 200L,a antiga Eflex
passou à categotia de Flona, com os objetivos de promover o manejo

adequado dos recursos narurais, garanar a proteçào dos recursos hudricos

e das belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da pesquisa básica e

aphcada, da educação ambiental .e das atividades de recreação, lazer e

tudsmo.
Até 1989 desenvolviam-se, nessa Flona, experimento s na ârea de

silvicultura, aiém da produção de essências florestais destinadas ao fomento
florestal. Como resultado dessas atividades pode ser encontrados, ainda
hoje, pequenos maciços florestais remaÍÌesceÍìtes de eucalipto (E,wcafiptus

sp.), pinheiro (Pinus sp.) e angico (Ptptadenìa sp.).

O clima da tegião é tropical, com precipitação ao redor de 1.600

mmf ano (classificação de Koppen A\D . duas estações bem deÍÌnidas
- umâ chuvosa e outra seca. A estação seca ocoÍre de abril a outubro,
com chuvas espaïsas no mês de setembro. A tempetatura média anual

varia em torno de 26"C e a temperatura mais elevada é verificada no
mês de setembro, chegando a anngqr 39oC. Âs temperatlrrâs mais baixas

ocoÍrem nos meses de junho e julho, alcançando, nas madrugadas mais

frias, -2"C.
Distando sete km da sede do município, com aproximadamente

900 m de altitude, a Flona delimita-se ao norte pelo córrego Estiva, a

nordeste pelo córrego Marinho e a sudeste pelo cótrego Marinho e

pelo rio Vermelho, totahzando uma ârea de 466,55 ha, com relevo



variando de ondulado a suave ondulado. Na Flona são encontrados
alguns dos diversos tipos de vegetação que compõem o bioma Cerrado
(Oliveira-Filho & Ratter, 2002), tais como campo cerrado, cercado strìcto

senÍu (Figura 1), campo suio (Figura 2), floresta de galeria, floresta
mesofítica de interflúvio e formações vegetais oriundas de ações

antrópicas como a capoeira. Além da vegetação característica do
Certado, na Flona são encontrados ambientes adequados à reprodução
dos anfíbios anuros (Figuras 3 e 4).

A Flona eÍÌcontra-se em uma região em que a agropecaâita é a

principal atividade econômica (Buschbacher,2000), e em todo seu entorrÌo
são encontradas plantações (milho e soja) e pâstagens €g"ru 5). Além
disso, é relativamente comum na regão a extação de madeira. Embora
gande parte das âreas àe Cerrado esteja invadida pelo capim gordura

(Melrnìs ninutflorQ, há nove anos não se verifica a incidência de fogo na

ârea da Flona. Dessa forma, a Flona se constitui em um importante
remanescente da vegetação nativa odginal do Cerrado na tegião.



Figura I Cerrado scnsu s/irta Figwrz 2 Campo sujo

Figura 3 - Brejo próximo a floresta de
galeria

Figura 4 - fuacho no intetior de floresta de

galeria

Figura 5 - Àrredores da Flona, com áreas

de agropecuária



Como os anuros foram

estudados na Flona de Silvânia

A partir de junho de 1995, a Flona foi visitada mensalmente até

maio de 2000. As observações regulares, na estação seca (entre maio e

outubto), tiveram a duração de um a três dias e, na estação chuvosa

(entre novembro e abril), de três a àez üas. As observações no local de

estudos foram diumas e noturnâs, com registto da temperatuta do at

no início de cada turno noturÍro de observação.

Os diversos ambientes foram amostrados dutante o dia, a fim de

se determinarem os locais de desova para as diferentes espécies. Para as

observações ÍroturÍlâs, utilizaram-se lantetnas a pìlha de luz branca, mas

quando necessário foi utilìzado um Íìltro vermelho para diminuir o estresse

nos animais (Haddad, 198f.
Para a reahzação das observações compoÍtamentais, utiìizaram-se

os métodos de "animal foca)", "todas as ocorrências" e "seqüênciâs"

Q,ehner, 1996;Marnn& Bateson, 1986). As informações de campo foram
registradas em gravador cassete, para posterior transcrição em caderno

de campo. Informações relativas ao indivíduo observado foram
registradas, tais como data, horâno. microhábitat, tipo de comportamento
apresentado e ocorrência de intetação com outros indivíduos.
Documentação fotogrâftca também foi reahzada. A época reprodutiva
de cada espécie foi determinada em função do período em que os machos

adultos estiveram em atividade de vocahzação, pela presença de desovas

encontradas no local de estudo ef oupela presença de fêmeas or,rrladas.

Os aníbios também foram coletados pela amostÍagem por pifall
traps com drift-fenn, que consiste em se esticar um plástico de 50cm de

ahtra,verticalÍnente e reÍrte ao solo (Figuras 6 e f. Ao longo da cerca de

plástico enterÍâÍâm-se baldes de 60 littos, em intervalos de 10 m. Os

baldes ficaram abertos 10 dias por mês, totahzando 120 dias de esforço

durante 1 2 meses (entre 19 97 e 1 9 9 8). Aparenteme nte, para a helpetofauna,

não foi observada diminuição populacional, mesmo que fossem
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capflrÍados todos dos indiúduos pÍesentes (Corn, 1.994), o que não foi o
caso neste estudo.

As vocalizações foram registradas com microfone Sennheiset ME66
acoplado a gravador DAT TASCAM DAP1 ou com microfone Sony
ECM-MS907 também acoplado a gtavador DAT SONY TCD-D100.
Os indivíduos gtavados estavam a vma distância de 30-60 cm do
microfone. Após cada sessão de gravação, o macho vocalizante foi coletado

para medir seu comprimento rostro-anal (CRÂ) com paquímetro de

precisão 0,05 mm. Também foram registrados o horário e a tempeïa;i)r^

do ar ef oa da âgua com uso de relógio e termômetro de mercútio
(precisão 0,5oC), respectivamente. As vocaLzações 6e126 digitaìizadas e

editadas com freqüência de entada de22 kHz e resolução de 16 bìts em

computador PC Pentium (exceto a de B4fo vheneiderì, que foi dìgltahzada

em 11 kHz). Somente as vocahzações de anúncio foram analisadas, em

que se sÍj\zaram os pÍogramas Avisoft-SASlab Light e Cool Edit 96.

Os termos empregados na análise das vocahzações estão de acotdo

comDuellman &Trueb 0986), Haddad (1.987, Gerhardt (1998), Gerhardt
& Huber Q002) e Letoy (1979), como se segue:

a) YocaLzação: qualquer tipo de emissão sonorâ produzida pelo animal,

reconhecida em duas categorias: cantos e notas.

b) Canto: conjunto de emissões sonoras produzidas em determinada

seqüência, constituído por uma utica nota (canto simples), uma série

de notas idênticas ou grupos de notas diferentes (canto composto).

c) Nota: umdade temporal que constinri o carÌto, também formada por
pulsos.

d) Pulsos: impulsos energéticos enfattzados no espectro temporal de

uÍna nota.

Machos e fêmeas capturados em amplexo tivetam seus

comprimentos rostro-anais (CRA$ medidos com paqúmetro (precisão

de 0,05 mm) e foram transportados em sacos plásticos umedecidos em

caixas de isopor pan evitar insolação.

A identiÍÌcação dos animais foi rcaltzada segundo bibliogtafia
especializada (Cochran, 1955; Heyer et al., 1990; Lttz, 1.973) e por
companção com indiúduos depositados em coleções científicas. Espécies

com problemas taxonômicos foram identifìcadas com o auxílio das

descrições originais efot foram enviadas para coleções científicas de

anfíbios (Coleção CFBH depositada no Depattamento de Zoologla da

Unesp, fuo Claro, e do Museu Nacional, fuo de Janeiro). Material
testemunho está depositado na Coleção Zoológ1ca do Depatamento de

BioÌogia Geral da Universidade Federal de Goiás (ZUFG).



Figura 6 - Cerca de plástico da técnica de 
^mosÍtagemPife/l 

trap.r com drì.t'tfenre.

no interior do Cerrado lensil -ttittl

Figuta 7 - DetaÌhe da cerca da técnica de amostragem pì{fdil tra?s com diJi fenu,
com visualìzacão do balcle


